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المقدمة

يهــدف هــذا الكتــاب إلــى التعريــف بمجموعــة مــن المســارات الســياحية، التــي تشــكل عامــاً لتطويــر الســياحة بكافــة 

أنواعهــا، وتوجيــه االهتمــام إلــى المناطــق الريفيــة ودمجهــا فــي بوتقــة التنميــة المســتدامة. ولقــد تــم اعتمــاد 

هــذه المســارات مــن خــال نظــرة شــمولية للتعريــف بالتــراث الطبيعــي، والثقافــي، واالجتماعــي، وربطهــا بالتجمعــات 

الســكنية القريبــة منهــا؛ لبعــث روح االعتــزاز لــدى الســكان ودعمهــم وتعزيــز صمــود الفلســطيني فــي أرضــه.

وجــاء هــذا العمــل كخطــوة أخــرى نفذهــا موقــع »محميــات فلســطين« اإللكترونــي بتمويــل مــن مؤسســة هانــس 

زايــدل األلمانيــة، وبالتعــاون مــع وزارة الســياحة واآلثــار الفلســطينية، إذ أصبــح مــن الضــروري اســتكمال أهــداف 

الكترونيــة تعليميــة تفاعليــة، بخطــة واضحــة  )mahmyat.ps(، والــذي هــو بمثابــة مدرســة  الموقــع اإللكترونــي 

لكافــة المســارات، وتــم رفدهــا بخارطــة واضحــة لمحطاتهــا المختلفــة وعديــد مــن الصــور التوضيحيــة، فيســتطيع مــن 

ــارة الموقــع اإللكترونــي والتعــرف علــى المنطقــة،  يرغــب بالتوجــه إلــى احــدى هــذه المســارات القيــام مســبقًا بزي

ومشــاهدة بعــض الصــور التــي توضــح طبيعتهــا.

لقــد نفــذ فريــق عمــل الموقــع جــوالت ميدانيــة فــي هــذه المســارات كافــة عبــر ســنوات مــن العمــل المتواصــل، وذلــك 

كخطــوة أولــى الختيــار المســارات ومحطاتهــا، والتــي تائــم الزائــر وتمنحــه الفرصــة للتعــرف علــى أجمــل مزاياهــا 

الطبيعيــة، والتاريخيــة، والتراثيــة، وتاهــا ترســيم الخرائــط وتوثيــق البيانــات، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الســياحة 

ــار؛ للحصــول علــى الخرائــط التــي توجــد فــي طيــات هــذا الكتــاب. واآلث

ويحتــوي الكتــاب علــى صــور مــن المواقــع التــي تمــر بهــا هــذه المســارات، ومنهــا مــا ينقــل مشــاهدًا حيــة للطبيعــة 

المتنوعــة، والبيئــة الخاصــة لجغرافيــة فلســطين وتنوعهــا الحيــوي المميــز.

ــاب فــي فصليــن اثنيــن، يتحــدث األول عــن فلســطين الطبيعــة، والتاريــخ، واإلنســان. أمــا الثانــي فيفــرد  جــاء هــذا الكت

المختلفــة، وهــي مناطــق ذات صفــات طبيعيــة خاصــة ومميــزة،  بالمحميــات  تمــر  33 مســار ســياحي  عــن  شــرحا 

ومســارات صوفيــة، وأخــرى عبــر األنويــة التاريخيــة لقــرى وبلــدات فــي البلــدات القديمــة لنابلــس، والقــدس، والخليــل.

ويأتــي تأليــف ونشــر هــذا الكتــاب - فــي ظــل انتشــار العديــد مــن المجموعــات الشــبابية الناشــطة فــي مجــال ســياحة 

المســارات، وانتشــار العديــد مــن المســارات غيــر المنتظمــة، ليكــون بمثابــة الدليــل اإلرشــادي لمســّيري المســارات 

ومنظميهــا، وبهــدف تنظميهــا بالشــكل الصحيــح، وإثــراء المعرفــة التاريخيــة، والثقافيــة، والطبيعيــة لــدى المتجوليــن. 
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وتــم نشــر قائمــة مــن النباتــات الطبيــة المتأصلــة فــي دولــة 

مــن  نــوع   100 منهــا  نوعــًا   368 وتضــم  والتــي  فلســطين 

النباتــات البريــة الصالحــة لــأكل، والتــي يمكــن للزائــر التعــرف 

علــى الكثيــر منهــا وعلــى أهميتهــا فــي هــذه المســارات، 

وكذلــك تــذوق األطبــاق الشــهية المصنوعــة منهــا فــي بعــض 

التجمعــات الســكنية، وفــي نقــاط االســتراحة وبيــوت الضيافــة.

الحيــوي،  التنــوع  علــى  تؤثــر  عــدة  عالميــة  أســباب  هنــاك 

ومنهــا  لانقــراض،  الحيــة  الكائنــات  تعريــض  إلــى  وتــؤدي 

والصيــد،  الســلبية،  البشــرية  والنشــاطات  الموائــل،  تدميــر 

كعامــل  اإلســرائيلي  االحتــال  فلســطينيًا  إليهــا  ويضــاف 

رئيــس، ومــن هــذه اإلجــراءات القمعيــة بحــق االنســان والبيئــة 

اقتــاع األشــجار، وتدميــر األرض وتقســيمها سياســيًا، وبنــاء 

االلتفافيــة،  والطــرق  العســكرية،  والقواعــد  المســتوطنات 

االســتيطاني. والتوســع  الضــم  جــدار  وإقامــة 

وبطبيعــة الحــال فــإن وجــود االحتــال اإلســرائيلي وممارســاته 

المــوارد  علــى  الســيطرة  عــدم  إلــى  تــؤدي  القمعيــة 

الطبيعيــة، إضافــة إلــى إن تجزئــة وتفــكك الموائــل؛ نتيجــة لبنــاء 

جــدار الضــم والتوســع، يعــد بمثابــة حاجــز مــادي يمنــع العديــد 

والتــزاوج،  الغــذاء  مصــادر  إلــى  الوصــول  مــن  الثدييــات  مــن 

والتــي قــد تشــكل خطــرًا علــى بقــاء مجموعــات محــددة مــن 

أنــواع  إلــى خلــق  تــؤدي  أو  النباتــي والحيوانــي،  الغطائيــن 

فرعيــة جديــدة، ومثــل هــذا اإلجــراء يــؤدي إلــى زيــادة احتمــال 

فقــدان كثيــر مــن عناصــر التــراث الطبيعــي الفلســطيني، عــن 

النباتيــة  األنــواع  التأثيــر علــى وجــود عــدد كبيــر مــن  طريــق 

والحيوانيــة، التــي تنمــو وتعيــش فــي هــذه المنطقــة التــي 

فــي  تتســبب  أخــرى  مدمــرة  ممارســات  مــن  -أصــاً-  تعانــي 

فقــدان مــوارد قيمــة ال رجعــة فيهــا.

علــى  الفلســطيني  اإلنســان  تشــجع  المســارات  هــذه  ان 

الوجــود فــي أرضــه، وحمايتهــا والحفــاظ عليهــا، ممــا يــؤدي 

إلــى اســتدامتها وازدهارهــا، والحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي 

فيهــا. الموجــود  الطبيعــي 

فــي  كبيــر  بتبايــن  مســاحتها  صغــر  رغــم  فلســطين  تتميــز 

التضاريــس والمنــاخ، األمــر الــذي انعكــس علــى توزيــع وتنــوع 

األنمــاط والنظــم البيئيــة الحيويــة، والزراعيــة وعلــى تعــدد 

والتاريخيــة،  والدينيــة،  والثقافيــة،  التراثيــة،  الثــروة  مصــادر 

القديــم،  العالــم  قــارات  توســطها  نتيجــة  ذلــك  جــاء  ولقــد 

ووقوعهــا فــي ممــر هجــرة الطيــور وطــرق التجــارة القديمــة، 

مــن  للكلمــة  مــا  بــكل  ملونــة  فسيفســائية  لوحــة  فأصبحــت 

معنــى، فهــي تضــم مــا يدهــش هــواة الطبيعــة، ودارســي 

التنــوع  مــن  متكاملــة  أجــواء  فــي  التــراث  وعشــاق  التاريــخ، 

والتميــز.

يوجــد فــي المحافظــات الشــمالية )الضفــة الغربيــة( أربعــة 

أجــزاء جيومرفولوجيــة رئيســية، هــي: جبــال نابلــس، وجبــال 

وســتكون  األردن.  وادي  وأخــدود  الخليــل،  وجبــال  القــدس، 

المســارات الســياحية المشــمولة فــي طيــات هــذا الكتــاب جــزءًا 

مــن األجــزاء األربعــة آنفــة الذكــر والتــي تعتبــر مصــدرا رئيســيا 

لتجمــع ميــاه االمطــار عبــر ســفوحها لتغــذي خزانــات الميــاه 

واألحــواض الجوفيــة، والتــي تظهــر فــي الوديــان والســهول 

علــى شــكل عيــون وينابيــع وآبــار تزيــد المشــهد جمــاالً، وتظهر 

تاريــخ األرض التــي كانــت مأهولــة منــذ آالف الســنين بالقــرب 

ــع. مــن هــذه العيــون والينابي

بأجوائهــا  فتمتــاز  غــزة(،  )قطــاع  الجنوبيــة  المحافظــات  أمــا 

ومــا  المتوســط،  االبيــض  البحــر  علــى  وإطالتهــا  الســاحلية 

يحملــه مــن صفــات طبيعيــة وبيئيــة هامــة، فضــاً عــن جمــال 

الســاحل ومشــاهد الشــروق والغــروب المميــزة فيــه، ويمكــن 

الفصـــــل األول

فلسطني التاريخ والطبيعة واإلنسان

يمــر  الــذي  المســار  نهايــة  فــي  المشــهد  بهــذا  التمتــع 

بالمحميــة الطبيعيــة الوحيــدة فــي القطــاع، وهــي محميــة 

وادي غــزة. كمــا يوجــد فــي شــمال القطــاع أربعــة مرتفعــات 

مرتفعــات  وهــي:  البحــر،  ســطح  عــن  ارتفاعهــا  فــي  تتــدرج 

تمتــاز بصفــات  بيــت حانــون، والتــي  المنطــار،  غــزة،  الســاحل، 

طبيعيــة حيويــة خاصــة كذلــك.

حوالــي  فلســطين  أرض  فــي  الطبيعيــة  المحميــات  تشــكل 

ــاب إلــى مســارات تقــع  %9 مــن مســاحتها، ويتطــرق هــذا الكت

ووادي  التــوت،  »أم  وهــي:  المحميــات،  فــي  معظمهــا 

القلــط، وطمــون، ووادي القــف، ووادي جناتــا، والقــرن، وديــر 

رازح، وســيريس او المكســر، والجبــل الكبيــر، ووادي الزرقــاء 

غــزة«. ووادي  العلــوي، 

يقــّدر عــدد األنــواع الحيــة النباتية والحيوانيــة التي تعيش في 

فلســطين التاريخيــة حوالــي 51,000 نــوع، حيــث تشــكل هــذه 

األنــواع مــا يقــرب مــن ٪3 مــن التنــوع البيولوجــي العالمــي، 

منهــا 30840 نــوع حيوانــي. كمــا تعتبــر موئــا لحوالــي 2000 

نــوع نباتــي، منهــا 54 نــوع متوطــن ال توجــد فــي أي موقــع 

آخــر فــي العالــم.

تمتــاز االرض الفلســطينية بتواجــد النباتــات البريــة الطبيعيــة 

نباتــات  ومنهــا  المســارات،  بهــا  تمــر  التــي  األراضــي  فــي 

طبيــة، وأخــرى تــؤكل. ولقــد عــرف الفلســطيني قديمــًا الطــب 

التقليــدي أو الشــعبي باســتخدام األعشــاب والنباتــات الطبيــة، 

والــذي كان شــائعًا علــى نطــاق واســع فــي فلســطين خــال 

القــرن العشــرين.
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علــى  موزعــة  مســارًا  وثاثــون  ثاثــة  الفصــل  هــذا  يتنــاول 

المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة، تــم اختيارهــا بعنايــة لتلبــي 

ذوق الــزّوار مــن مختلــف األعمــار. وهــذه المســارات مجتمعــة 

ترســم أيقونــة تبعــث الدهشــة فــي النفــوس، وتوســع مــدارك 

تركــه  وبمــا  الطبيعــة  بــه  جــادت  بمــا  الــروح  الفكــر، وتغــذي 

األجــداد فــي جــوف وعلــى ســطح هــذه األرض المباركــة.

الفصل الثاني

املسارات السياحية 

البيت العثامين

القناطر

دير/ كنيسة

مراقبة الطيور

مطلة

مقام/ مسجد

مكان اسرتاحة

مكان خطر

موقع أثري

نبع

نقطة البداية

نقطة النهاية

املسار

طريق

االرتفاع عن سطح البحر

منطقة سكنية

مسار عني سامية-محمية العوجا. 1

مسار محمية وادي القلط. 2

مسار مار سابا. 3

مسار محمية املكرس . 4

مسار محمية تياسري. 5

مسار محمية طمون. 6

مسار محمية القرن . 7

مسار عني حسكة - محمية وادي القف. 8

مسار محمية الجبل الكبري. 9

املخرور - بتري. 10

مسار محمية وادي قانا. 11

مسار محمية ام التوت. 12

مسار محمية وادي جناتا. 13

مسار دوما - محمية فصايل. 14

عني البيضا - الساكوت. 15

مسار محمية وادي غزة. 16

املنطار - مارسابا. 17

مسار السوسنة-فقوعة. 18

مسار محمية دير رازح. 19

مسار محمية وادي الزرقاء العلوي. 20

وادي الليمون - عابود. 21

عرابة - صانور. 22

سبسطية - املسعودية. 23

عني سامية - الطيبة. 24

نابلس البلدة القدمية . 25

ارطاس - تقوع. 26

الخليل البلدة القدمية. 27

مسار عجة. 28

القدس البلدة القدمية. 29

مفتاح الخرائط

Km
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1مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية وداي القلط  

12 كمطول المسار

متوسط الصعوبة - صعبدرجة الصعوبة

يبدأ من منطقة البيت العثامين الواقع وصف المسار

يف الجهة الغربية من مدينة أريحا، ماراً 

بوادي القلط، وانتهاءاً بدير سانت جورج

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ المســار مــن منطقــة البيــت العثمانــي غــرب أريحــا، علــى بعــد 

حوالــي 8كــم إلــى الجنــوب الغربــي مــن مركــز المدينــة، ويميــز نقطــة 

انطــاق هــذا المســار وجــود البنــاء العثمانــي ذو القناطــر والزخــارف، 

المــاء  قنــاة  تعلــوه  والــذي  التركــي،  الجســر  يوجــد  منــه  وبالقــرب 

فــوق مجــرى وادي القلــط.

يســير الزائر باالتجاه الشــمالي الغربي نحو بداية مســار وادي القلط 

قــرب عيــن القلــط، )الــوادي يعتبــر أحــد روافــد نهــر األردن ويصــب فــي 

نهايتــه( عنــد مخاضــة ضحلــة تعــرف بيــن األهالــي المحلييــن باســم 

مخاضــة حجلــة، والتــي تشــكلت نتيجــة إنجــراف التربــة بفعــل الســيول 

وتجــري الميــاه فــي هــذا الواديمعظــم أيــام الســنة، وتعتبــر الميــاه 

الشــتوية الهاطلــة علــى الســفوح الشــرقية لجبــال محافظــة رام اللــه 

والبيــرة مصــدرا رئيســا لتغذيــة هــذا الــوادي، متجمعــة فــي ســيل 

يســمى ســويننت، تلتقــي بالميــاه المتجمعــة عبــر جبــال الــرام وعناتــا 

والمــارة بعيــن الفــوار، التقــاء الســيلين الســابقين يمــر بعيــن فــارة، 

القلــط، وتقــّدر كميــة  إلــى وادي  ثــم  القلــط  ومنهــا يمــران بعيــن 

الميــاه فــي الــوادي بحوالــي 3 ماييــن متــر مكعــب ســنويًا، فــي 
Km
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نقطة النهاية

تلول ابو العاليق

نقطة البداية

مطلة

مكان استراحة

عين القلط
البيت العثماني

القناطر

مراقبة الطيور

مراقبة الطيور

مكان خطر
مكان خطر

مار جريس

مطلة

وادي القلط

دير القلط

مخيم عقبة جبر

مراقبة الطيور
مكان استراحة
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رحلــة مقدســة تنتهــي بميــاه تعّمــد فيهــا الســيد المســيح -عليــه 

الســام- فــي نهــر األردن .

ويكــون الزائــر هنــا علــى مســتوى ســطح البحــر تقريبــَا أو أدنــى بقليــل، 

ويســير شــرقًا بمحــاذاة قنــوات تاريخيــة، بنيــت فــي العصــر الرومانــي؛ 

ــو  لرفــادة قصــر الملــك هيــرودوس الشــتوي )الواقــع فــي تلــول أب

الثاثــة  العيــون  ميــاه  مــن  بالميــاه، وكان يشــرب ســكانه  العايــق( 

العذبــة المحاذيــة علــى مــدار العــام.

ويصعــد الزائــر محاذيــًا لقنــاة المــاء التــي تصــب فــي الــوادي، إلــى 

الطبيعــة  بتداخــل  تمتــاز  رحلــة  لتبــدأ  الشــمالية،  الــوادي  مرتفعــات 

الــوادي.  بانســجام وجمــال  والتاريــخ، 

خــال مســير الزائــر يقــع الــوادي علــى يمينــه شــرقًا، إذ تجــري الميــاه 

النباتــات والحيوانــات،  أنــواع  بــه، منتجــًة واحــة خضــراء مــن مختلــف 

وطيــور تســكن المــكان، عــن يســاره كهــوف صناعيــة ومغــاور قديمــة، 

األخطــار،  مــن  محتميــن  الديانــة،  نشــأة  منــذ  المســيحيون  ســكنها 

ومعتزليــن الحيــاة الصاخبــة للعبــادة والصــاة. 

ويســتمر الزائــر باالتجــاه الشــرقي، فتأخــذه الممــرات الضيقــة المطّلــة 

علــى الــوادي، والمكســوة بالحصــا بأحجــام مختلفــة، حوالــي ثمانيــة 

وكنائــس  أديــره  مــن  المتبقــي  القلــط  ديــر  مستشــرفًا  كيلومتــرات، 

تعرضــت للهــدم واعــادة البنــاء عــدة مــرات عبــر التاريــخ، وبقــي منهــا 

مــا هــو قائــم اليــوم مّعلــق فــي بطــن القمــة الشــرقية للــوادي، 

ــر  وهــو يقــع علــى ارتفــاع 120م تحــت مســتوى ســطح األرض، ويعتب

معلمــًا دينيــًا مســيحيًا، وتحفــة معماريــة هندســية يزورهــا اآلالف 

كل عــام، أمــا الديــر األصلــي الــذي كان أول بنــاء لــه بعــد اإلقامــة 

فــي الكهــوف، فقــد دمــره الفــرس عــام 614م، وقتــل فيــه 14 راهــب 
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مازالــت رفاتهــم مقصــدًا للزيــارة وللحجيــج ، ويهبــط الزائــر إلــى الديــر 

عبــر درج صخــري منحــوت يســير خطــوات مشــاها المســيحيون األوائل، 

ــه الســام-. وتقدســت بخطــوات الســيد المســيح -علي

أماكن قريبة

أريحا

تقــع علــى ُبعــد حوالــي 11كــم شــمال غــرب البحــر الميت، وهــي إحدى 

تاريخهــا  ويعــود  اليــوم،  حتــى  المكتشــفة  األثريــة  المــدن  أقــدم 

إلــى العصــر الحجــري الوســيط، والعصــر الحجــري الحديــث، وســكنها 

الجــذر  مــن  ، واســمها مشــتق  عــام  الفــي  يقــارب  مــا  الكنعانيــون 

الســامي، يرحــو أو يــرح، وتعنــي القمــر باللغــة الكنعانيــة.

أصلهــا تــل الســلطان القائــم إلــى جــوار عيــن تحمــل اســمه، وهــي 

أخفــض بقــاع األرض، وتمتــاز بخصوبــة تربتهــا وغــزارة مياههــا، وهــي 

مدينــة تاريخيــة خصبــة، تعتبــر مســتقرًا لحضــارات عديــدة، مــّرت بهــا 

ثقافــات وشــعوب تركــت إرثهــا مــن خــال آثــار عديــدة، تتــوزع فــي 

جنبــات المدينــة ومــا حولهــا.

وتنتشــر الكثيــر مــن األديــرة والمعالــم المســيحية فــي مدينــة أريحــا 

أحــد  التجربــة هــي  ، فقمــة قرنطــل المســماة بجبــل  ومــن حولهــا 

أمضــى  ففيهــا  التاريــخ،  والســتحضار  للزيــارة  الجاذبــة  شــواهدها 

الســيد المســيح -عليــه الســام- حوالــي 40 يومــًا وليلــة، مقاومــًا 

)ليــس  مفادهــا  خالــدة  رســالة  للبشــرية  ليتــرك  الشــيطان  إغــراءات 

الــروم،  ديــر  الــى  باالضافــة  هــذا  اإلنســان(،  يحيــا  وحــده  بالخبــز 

وغيرهــا.  والقبــط  والمســكوب  والحبــش،  والمغطــس، 

وتوجــد فــي أريحــا آثــار إســامية متميــزة بيــن نظيراتهــا فــي دول 

الجــوار ، ومنهــا قصــر هشــام الواقــع فــي الجهــة الشــمالية مــن 

المدينــة ، وفيــه أحــد أكبــر اللوحــات الفسيفســائية فــي العالم، وتصل 

مســاحتها إلــى 827 متــر مربــع. كمــا ويجــد علــى أراضــي المدينــة 

مقــام النبــي موســى الــذي يعتبــر تحفــة معماريــة متكاملــة، والــذي 

يعــود بتاريخــه الــى الفتــرة األيوبية-المملوكيــة، وجــدد ورمــم غيــر 

مــرة، وقــد كان اخرهــا عــام 2018م.

ــأن هيــرودوس، وهــو أحــد اهــم ملــوك الرومــان، قــد تــرك  ويشــار ب

قاعــًا كثيــرة فــي أريحــا، مثــل: طــورس أو بيــت جبــر التحتانــي، قبــرص 

فــي تــل العقــب، وتراكــس أو بيــت جبــر الفوقانــي. 

التنوع الحيوي

النســور، والعقبــان،  الحيــاة كافــة، ففيهــا  تزخــر المنطقــة بأشــكال 

والســماك وغيرهــا، ويســكنها الوبــر الصخــري، والغــزالن، وتعيــش 

لمراقبــة  هامــة  المنطقــة  هــذه  وتعــد  األســماك.  مياههــا  فــي 

الــوادي، أشــجار النخيــل، وتكســوه  الطيــور، وتتطــاول فــي جنبــات 

تســكن  وفيهــا  وغيرهــا،  والمجنونــة  والخويخــة  القريعــة،  نباتــات 

اليعاســيب، والضفــادع مناطــق الميــاه، وتعيــش الســحالي واألفاعــي 

والتشــققات.  الصخــور  بيــن 
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2مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية وادي قانا  

7 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

مسار سهيل عرب وادي قانا الشهري، وصف المسار
رشق قرية كفر ثلث.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدا المســار مــن شــرقي قريــة كفــر ثلــث علــى ُبعــد 2.5 كــم مــن مركــز 

القريــة )الســفوح الشــرقية للقريــة( المطلــة علــى محميــة وادي 

قانــا، يبــدأ الزائــر بنــزول الســفح وصــوالً إلــى بدايــة المســار غربــًا.

تعتبــر هــذه المنطقــة جــزء مــن الحــوض المائــي الغربــي، والتــي تصــل 

الميــاه الجوفيــة فيهــا إلــى الســطح بشــكل طبيعــي، فتظهــر علــى 

شــكل بــرك أو ســيول أو بقــع مائيــة علــى طــول الــوادي، كمــا تتفجــر 

فــي نقــاط معينــة علــى شــكل عيــون تــروي أشــكال الحيــاة كافــة 

فــي المنطقــة مــن حيوانــات ونباتــات وإنســان، وفــي نهايــة الســفح 

خربــة كفــر قــرع التــي يمكــن للزائــر زيارتهــا والتعــرف علــى آثارهــا 

الباقيــة إلــى اليــوم.

بالنباتــات  محاطــًا  ويكــون  الــوادي،  قلــب  فــي  شــرقًا  الزائــر  يتجــه 

األثريــة  بالخــرب  ومــارًا  الحمضيــات،  وبيــارات  الطبيعيــة،  واألشــجار 

وتشــكيلة واســعة مــن معالمهــا. يتوقــف الزائــر فــي عــدة محطــات 

دائمــة  الميــاه  عيــون  مــن  بالقــرب  لاســتراحة  المســار  هــذا  خــال 

الجريــان كعيــن الحيــة، وعيــن المعاصــر، والجــوزة، والفــوار والبصــة 

وغيرهــا. 

ويســتمر الزائــر فــي طريــق ســهلة قــرب عيــن الحفيــرة، وال بــد أن 

يــرى الحيوانــات المدجنــة والرعــاة بالقــرب منهــا، يتوقــف الزائــر أيضــًا 

نقطة النهاية
نقطة البداية

كفر قرع

خربة كفر قرع

وادي قانا

عين تنور

خربة قانا

وادي قاناعين البصة

عين الجوزة
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بالقــرب مــن عيــن التنــور فــي نهايــة الثلــث األول مــن المســار تقريبــَا، 

وهــي عيــن شــهيرة غنيــة بالميــاه، وهنــا يمكــن رؤيــة بعــض أشــكال 

الحيــاة المائيــة، والطيــور حــول البركــة وفــي محيطهــا. اســتراحات 

بالراحــة  الزائــر  بتزويــد  كفيلــة  ســتكون  المــاء  عيــون  قــرب  عديــدة 

والقــوة لاســتمرار.

ُيكمــُل الزائــر شــرقا ليصــل إلــى خربــة قانــا، والتــي ُســميَّ الــوادي 

باســمها، فــي هــذه المنطقــة يســتطيع الزائــر تخيــل أشــكال الحيــاة 

القديمــة التــي ســكنت الــوادي وتركــت آثارهــا فــي هــذه البقعــة. 

يســتمر المســير فــي مســار ملتــف تــارة شــماالً وتــارة جنوبــًا، وفــي 

كل التفــاف يمــر بــه الزائــر تتــراءى لــه أنــواع مختلفــة مــن األشــجار 

ــن البصــة  ــات، مــارًا بعي ــة والطيــور والحيوان ــات البري ــة، والنبات الطبيعي

ومــن ثــم عيــن الجــوزة، وينتهــي المســار بالقــرب مــن الطريــق العــام 

شــرقًا، حيــث يمكنــه المغــادرة أو التوجــه جنوبــًا لزيــارة قريــة دير اســتيا.

مهــددة  جنباتــه،  فــي  تتــوزع  مــاء  عيــن   11 الــوادي  فــي  ويوجــد 

االســتيطان  ألغــراض  مياههــا  بســحب  االحتــال  لقيــام  بالجفــاف 

كافــة. االتجاهــات  مــن  الــوادي  علــى  المتوغلــة 

أماكن قريبة

قرية كفر ثلث

تقــع بلــدة كفــر ثلــث علــى مرتفــع منبســط الــى الجنــوب الشــرقي مــن 

مدينــة قلقيليــة، وقــد شــجع موقعهــا الجغرافــي باطالــة واســعة 

علــى المحيــط الجغرافــي القريــب الكنعانييــن علــى الســكن فيهــا مــع 

بدايــة العصــور التاريخيــة، واطلقــوا علــى تجمعهــم الســكني انــذاك 

اســم بعــل شليشــة، أي بعــل الثالــث، وهــو أحــد االلهــة الكنعانيــة.

يوجــد فــي كفــر ثلــث، مغــارة الجمــل فــي الشــرق، والكثيــر مــن الخــرب 

األثريــة المنتشــرة فــي جنباتهــا، وهــي االشــقر، والمــدور، وســلمان، 

والشــيخ ابراهيــم، والضبعــة، ورأس عطيــة، ورأس طيــرة، وخريــش، 

والتــي يشــاهد فيهــا اساســات جــدران لبيــوت ســكنية مــن مختلــف 

العصــور، ومدافــن رومانيــة وبيزنطيــة محفــورة فــي الصخــر علــى 

شــكل غــرف متباينــة المســاحة، وصهاريــج ميــاه محفــورة فــي الصخــر 

الطبيعــي.
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التنوع الحيوي

ــة،  ــات متنوعــة، منهــا الميرمي ــر المســار نبات ــوادي عب تنتشــر فــي ال

والزعتــر البــري، والزعمطــوط، واللــوف واللســينة وغيرهــا، كمــا ينتشــر 

البطــم، والقطلــب، والقنــدول وغيرهــا.

يحــوم حــول الــوادي أنواعــًا متعــددة مــن الطيــور، فهــو يعــد ممــرًا 

وعصفــور  والــوروار،  والســمامة،  العويســق،  ومنهــا  لهــا،  هامــًا 

وتــرى  كمــا  وغيرهــا،  والعقــاب  والحجــل،  الفلســطيني،  الشــمس 

دجاجــة المــاء، ومرعــة المــاء، وبلشــون الذهبــي، والســمنة المغــردة، 

ورفــراف  الشــائع،  الســمك  وصيــاد  الشــائع،  والهــزاز  الــزور،  وأزرق 

ابيــض الصــدر، وأبــو قلنســوة فــي مناطــق البــرك.

البــري،  الخنزيــر  مثــل  الثدييــات،  مــن  مختلفــة  أنــواع  رؤيــة  ويمكــن 

الفواكــه،  وخفــاش  المصــري،  والنمــس  والنيــص،  العســل،  وغريــر 

وغيرهــا. الصخــري  والوبــر  األحمــر،  والثعلــب 
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3مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار دوما – محمية عني فصايل  

7 كمطول المسار

متوسط الصعوبةدرجة الصعوبة

املسار من أسفل السفوح الرشقية وصف المسار
شامل قرية دوما، عرب محمية فصايل.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ المســار مــن الســفوح الشــرقية شــمال قريــة دومــا، المطلــة 

علــى الســهول الشــرقية، الممتــدة إلــى محميــة فصايــل حيــث عيــون 

ــًا تغــذي القريــة بميــاه الشــرب. المــاء التــي كانــت تاريخي

أثنــاء الســير فــي المســار، يــرى الســهل الممتــد إلــى مشــارف الغــور 

ــا قنــوات المــاء  ــاه الجاريــة، وبقاي االوســط يزخــر بعيــون المــاء والمي

والبــرك الرومانيــة . ويبــدأ الزائــر غــرب القريــة علــى بعــد 1كــم تقريبــا 

منهــا ســائرًا باالتجــاه الشــرقي عبــر الــوادي، وعلــى بعــد حوالــي 1.5 

كــم، تطــل علــى الزائــر جنوبــًا خربــة المنطــار، والتــي تحتــوي أحجــارًا 

وأسســًا قديمــة مهدمــة، وصــوالً إلــى نبــع الرشــاش جنــوب دومــا؛ 

ليحصــل علــى اســتراحة فــي واحــة مــن الصفــات الحيويــة الخاصــة 

بمنطقــة الســفوح الشــرقية واألغــوار.

المســار الــذي يمــر بالميــاه الجاريــة ال يلبــث أن يتغيــر إلــى جبلــي عبــر 

تــال المنطقــة، ومــن ثــم صحــراوي كلمــا اتجــه شــرقًا، انهــا جــزء مــن 

محميــة فصايــل التــي ســميت نســبة إلــى عيــن المــاء الشــهيرة فيهــا. 

بــل أربعــة مــن العيــون  وعيــن فصايــل فعليــًا ليســت عينــًا واحــدة، 

ومنهــا  الــواد،  ذات  فــي  وتصــب  واحــدة،  منطقــة  مــن  تنبــع  التــي 

عيــن مســكة ذات الطعــم المميــز، وعيــن جهيــر، ورأس النبــع، وهــي 

األقــوى بينهــا هــذه العيــون األربعــة تســمى جميعــا عيــن فصايــل.  Km
10.50

نقطة النهاية

نقطة البداية

دوما - عين فصايل

دوما

عين الجهير

مغر الحبس
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محاطــًا بالتــال ذات الشــجيرات البريــة القصيــرة، يســتمر الزائــر بالســير 

عبــر الــوادي جنوبــًا، وتلــك المائلــة إلــى الطبيعــة الصحراويــة فــي 

واد دائــم الجريــان، يكمــل المســار باالتجــاه الجنوبــي الشــرقي فــي 

الــوادي الواصــل إلــى قريــة فصايــل، وينتهــي فــي ظــل تــال جبليــة 

المنطقــة  فــي  الكهــوف  زيــارة  ويمكــن  الشــرقية،  الســفوح  مــن 

والمســماة مغــر الحبــس، وفــي هــذه النقطــة يحصــل الزائــر علــى 

ــة إلــى قريــة فصايــل والتعــرف  ــه المواصل قســط مــن الراحــة، ويمكن

عليهــا.

أماكن قريبة

قرية دوما

يعــود تاريــخ القريــة إلــى الحقبــة الهلنســتية )اليونانيــة(، واســمها 

ويقــال  والســكون،  الراحــة  بمعنــى  الكنعانــي،  الجــذر  مــن  مشــتق 

ــدوم  ــه مشــتق مــن األصــل ادومــا، المنســوب إلــى شــجر ال ــك أن كذل

المنتشــر فــي المــكان والمســمى كذلــك بالســدر.

وهــي قريــة صغيــرة قائمــة على تــال ذات الســفوح المتدرجة باتجاه 

الشــرق، وفيهــا ثاثــة ينابيــع رئيســية، وهــي: فصايــل، والرشــاش، 

وأم عميــر، باالضافــة الــى احتوائهــا علــى عــدد كبيــر مــن المعالــم 

األثريــة والتاريخيــة، مثــل: آبــار تجميــع الميــاه الشــتوية مــن عصــور 

مختلفــة، ومقابــر منحوتــة فــي الصخــر علــى شــكل متباينــة المســاحة، 

واسســات بيــوت قديمــة، وديريــن، همــا: ديــر الديــر، وديــر المنطــار.

التنوع الحيوي

تنمــو النباتــات فــي هــذه المنطقــة علــى شــكل شــجيرات قصيــرة 

والطلــح  والعجــرم،  والهــرم،  كالشــعر،  الشــوكية  ومنهــا  مبعثــرة، 

والــدوم،  كالرتــم،  قصيــرة  شــجرية  تجمعــات  توجــد  وغيرها.كمــا 

والطرفــاء وغيرهــا. وتشــاهد فــي المنطقــة مجموعــة مــن الطيــور 

كأبــو ســعد، والعوســق، وصائــد الســمك وغيرهــا. ويــرى الزائــر غــزال 

ــه. ــات فــي المســار ومــا حول ــره مــن الثديي ــل الفلســطيني، وغي الجب



27 26

4مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار دير غسانة – رصيدا، عرب محمية 

وادي الزرقاء العلوي  

8 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

عرب وادي رصيدا، مروراً مبحمية وادي وصف المسار
الزرقا العلوي.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ المســار مــن قريــة ديــر غســانة الواقعــة الــى الشــمال الغربــي 

مــن مدينــة رام اللــه ، ويكــون التجمــع فــي مقــام الخــواص بقبتيــه 

الحمراويــن الواقــع الــى شــمال غــرب القريــة ويرتفــع حوالــي540م 

البحــر ومنطقــة مقــام الخــواص ذات اطالــة  عــن مســتوى ســطح 

جميلــة إلــى الغــرب وعلــى األفــق الشــمالي.

الزرقــاء لمقــام  القبــة  تلــوح  2,5 كــم هوائــي،  علــى بعــد حوالــي 

يوجــد  والمجــدوب(  )الخــواص  المقاميــن  هذيــن  وبيــن  المجــدوب، 

بهــا  اعتــزل  صوفيــة،  الثاثــة  المقامــات  وهــذه  الرفاعــي.  مقــام 

األوليــاء ممــن ســكنها للعبــادة، وســط طبيعــة خابــة ال زالــت إلــى 

اليــوم بعيــدة عــن ضجيــج الحداثــة والتمــدن، وهــي مقامــات كانــت 

الحاجــات.  وأصحــاب  للمريديــن  محجــًا 

يصــل الزائــر إلــى مقــام المجــدوب علــى بعــد 1كــم تقريبــًا غربــًا، ثم يمر 

بمقــام الرفاعــي وبقايــاه، مطــاً علــى وادي صريــدا شــماالً، ويمكــن 

الحصــول أيضــًا علــى اســتراحة بالقــرب مــن هــذا المقــام وطبيعتــه 

المميــزة، يليهــا نــزول الزائــر تدريجيــًا نحــو وادي صريــدا، فيهبــط مــن 

500م تقريبــًا إلــى حوالــي 200م فــي مســافة ال تتجــاوز 1 كــم.

نقطة النهاية

نقطة البداية

مراقبة الطيور

مكان استراحة

مكان استراحة
خربة بالطة

خربة زنعر

خربة الدوير

اللبن الغربي

دير غسانة - سريدة

بني زيد

Km
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خــال النــزول علــى هــذا الســفح، يمــرُّ الزائــر بمنطقــة البيــدر، والتــي 

كان المزارعــون يجمعــون فيهــا القمــح وبالقــي المحاصيــل الشــتوية 

التقليديــة؛  الوســائل  باســتخدام  لدرســها  الحصــاد  مواســم  خــال 

بســبب طبيعتهــا الصخريــة المناســبة لهــذا الغــرض.

يمكــن للزائــر التمتــع بجمــال وادي صريــدا، والــذي يعتبــر جــزءًا مــن 

محميــة وادي الزرقــاء العلــوي، وامتــداده غربــًا حتــى مشــارف اللبــن 

الغربــي، وقــد يــرى تجمــع ميــاه األمطــار فــي ســيل حســب موســم 

األمطــار، بينمــا نهــر مــن الحصــا األبيــض يبلــغ عرضــه حوالــي ثاثــة أمتار 

يميــز الطريــق الممتــد إلــى أقصــى الغــرب، والتــي تتفــرع فــي نهايــة 

جــزء  المتوســط، ويلتــف  األبيــض  البحــر  نحــو  الــوادي ممتــدة  هــذا 

ــًا نحــو عيــن الزرقــاء ووادي عابــود الشــهير. منهــا جنوب

ــر وبعــض  ــة الدوي ــر خرب ــَا، يســتوقف الزائ فــي منتصــف المســار تقريب

المضــارب البدويــة، ويتوقــف للحصــول علــى اســتراحة فــي وادي 

تكســوه األعشــاب البريــة، وتطيــر فيــه أنــواع مختلفــة مــن الفراشــات، 

بينمــا يميــز هــذه االســتراحة صــوت الطيــور المغــردة، الــذي ســيرافق 

الزائــر علــى طــول المســار.

يســتمر الزائــر غربــا فــي أحضــان وادي صريــدا، وعــن يســاره جنوبــًا 

آثــار باقيــة لخربــة عثمــان، وعــن يمينــه جبــال شــاهقة تحتــوي كهوفــًا 

ــار قديمــة يمــد منهــا  ــه آب أثريــة غايــة فــي الجمــال. كمــا تتواجــد في

ــة إحتياجاتهــم الدائمــة. ــدو فــي المنطقــة أنابيــب المــاء لتلبي الب

ــة الطيــور  ــر فــي محطــة لمراقب ــر صريــدا يتوقــف الزائ بالقــرب مــن بئ

الســفح  الممتــدة علــى  باطــة  بأنقــاض خربــة  ، وللتمتــع  المقيمــة 

الزائــر عبــر  اليهــا. يســتمر  الصبــر  الجنوبــي، والتــي تشــير شــجيرات 

الــوادي إلــى ســفح الجبــل الغربــي، الــذي يفصــل بيــن المنطقــة وبيــن 
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قريــة اللبــن الغربــي، وهنــا يمكــن أن يســتمر شــماالً عبــر الــوادي إلــى 

قريــة ديــر بلــوط، وعيونهــا، وكهوفهــا، أو أن يســتدير جنوبــًا نحــو 

عابــود عبــر وادي الليمــون.

أماكن قريبة

قرية دير غسانة

اســم القريــة منســوب للغساســنة، وقيــل أن بهــا ديــر باســم ديــر 

الغساســنة، أو أنهــم ســكنوا المــكان فســمي باســمهم، ويعــود 

تاريخهــا للعصــر الكنعانــي، وكان فيهــا مملكــة صريــدا التــي مــازال 

الــوادي فــي المحميــة يحمــل اســمها حتــى اليــوم.

تعكــس القريــة حقبــة قــرى الكراســي التــي ظهــرت فــي مناطــق 

الجبــال الوســطى خــال الفتــرة العثمانيــة، وفيهــا طــراز معمــاري 

علــى  الدالــة  واالداريــة  الســكنية  األبنيــة  فيهــا  فتنتشــر  متميــز، 

الثــراء والســلطة والجــاه، ومقامــات عــدة، كمقــام خالــد، وعبــد اللــه، 

وعصفــور، وتنتشــر حولهــا الخــرب القديمــة، كخربــة القلــع، والدويــر، 

أحيــاء  عــن  حكايــات  الشــعبية  الذاكــرة  وتحمــل  وغيرهــا.  والباطــة 

المناســبات الدينيــة، وإشــعال الشــموع وزيــارة المقامــات واألضرحــة.

أفــق  علــى  وغربــًا  شــماالً  وتطــل  متميــزة،  طبيعــة  ذات  القريــة 

مفتــوح، وتمتــاز بوجــود نــواة القريــة القديمــة الماثلــة بمهابــة حتــى 

ــة  ــم اعــادة صيانتهــا وترميمهــا واســتخدامها لتلبي اليــوم، والتــي ت

أغــراض مدنيــة مختلفــة، فهــي جميلــة التخطيــط والتوزيــع المكانــي 

وتســتحق الزيــارة واالستكشــاف.

التنوع الحيوي

تنتشــر فــي المحميــة وعبــر المســار نباتــات متنوعــة منهــا الميرميــة، 

النبــق،  ينتشــر  كمــا  واللــوف وغيرهــا،  البــاط، والزعمطــوط،  وزعتــر 

والبطــم، والقطلــب، والقنــدول وغيرهــا.

تعتبــر المحميــة ممــرًا هامــا للطيــور ويشــاهد فيهــا ويحــوم حولهــا 

الحنــاء،  وأبــو  العوســق،  ومنهــا:  الطيــور،  مــن  متعــددة  أنواعــًا 

والحجــل  الفلســطيني،  الشــمس  وعصفــور  والــوروار،  والســمامة، 

مــن  مختلفــة  أنــواع  رؤيــة  ويمكــن  وغيرهــا.  والعقــاب،  الجبلــي، 

الثدييــات، مثــل غــزال الجبــل، وغريــر العســل، والوبــر الصخــري والخنزيــر 

البــري وغيرهــا.
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5مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية وادي جناتا  

4 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

مير املسار عرب محمية وادي جناتا، وصف المسار
مروراً مبناطق طبيعية مميزة بدءا من 

قرية بيتللو

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار مــن وســط قريــة بيتللــو قــرب الجامــع القديــم ، 

مــن  بالقــرب  التحــرك شــماال وســط ســهول ممتــدة جميلــة  ويتــم 

التــي  القديمــة،  والمبانــي  بالعالــي  الممتــازة  القديمــة،  البلــدة 

تمثــل نمــط البنــاء والحيــاة الفلســطينية القديمــة. تكتســي المنطقــة 

الســهلية فــي بدايــة الربيــع بمختلــف أنــواع النباتــات البريــة، وتزينهــا 

زهــرة األوركيــد، والنرجــس، والحنــون وغيرهــا. ويطــل الزائــر غربــا علــى 

قمــة جبــل النبــي غيــث، وهــي غابــة شــجرية يتوســطها مقــام النبــي 

غيــث.

 ويبــدأ الزائــر صعــودًا باتجــاه قمــة جبــل بابــون التــي ترتفــع حوالــي 

550م عــن مســتوى ســطح البحــر، وشــماالً تمتــد القمــة وســط غابــة 

شــجرية مزروعــة وأصليــة، ويــرى الزائــر أشــجار الخــروب، والســريس، 

باتجــاه  الغابــة  هــذه  وســط  مــن  الزائــر  ويطــل  غيرهــا.  و  والعبهــر 

العــرب علــى وادي الشــعر او وادي عيــن زكلكلــة الشــهيرة، وهنــاك 

بقايــا خربــة ديــر شــرف و خربــة ينــون وبينهــا مجموعــة مــن العيــون 

المتدفقــة فــي الــوادي، تنتهــي بعيــن زكلكلــة، النابعــة مــن قلــب 

الطبيعــة حولهــا  الــوادي، ويــدل عليهــا جمــال  بطــن  الصخــر فــي 

وأنــواع مــن الطيــور تــزور المــكان. Km
10.50

نقطة النهاية

عين الزرقاء

عين العطاري

نقطة البداية
خربة دير شريف

مراقبة الطيور

وادي جناتة - بيتيللو

مراقبة الطيور

مكان استراحة
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الجميلــة  والطبيعــة  األشــجار  هــذه  وســط  بالمســير  الزائــر  يســتمر 

مســافة حوالــي 1كــم، ليبــدأ بالنزول شــماالً مطاً علــى وادي الزرقاء 

الشــهير بعيــون المــاء، الــذي يتوســط واديــي الســّود شــرقا، وجناتــا 

غربــا، واالخيــر هــو أحــد الوديــان التــي تشــكل رافــدًا لــوادي الناطــوف 

الممتــد الــى الجنــوب مــن قريــة شــقبا، مهــد الحضــارة الناطوفيــة، 

التــي ربمــا اهتــدت الــى بواكيــر الزراعــة علــى ضفــاف ســيول الوديــان 

المنتشــرة فــي هــذه المنطقــة وغيرهــا.

 ويضــم الــوادي الواقــع أســفل محميــة جناتــا أكثــر مــن عشــرة عيــون 

مــاء، ويمــر الزائــر عنــد النــزول مــن المنطقــة المخصصــة بعينيــن، همــا: 

الزرقــا والبواليــع. يوجــد فــي هــذا الــوادي اســتراحة للزائريــن تســمى 

اســتراحة عيــن القصــر، باالضافــة إلــى بيــوت المزارعيــن الذيــن مازالــوا 

يقيمــون فــي الــوادي ويشــكلون جــزءا كبيــرا مــن حمايتــه واإلبقــاء 

علــى هويتــه الفلســطينية، وينتهــي المســار فــي الــوادي المطــل 

شــماالً علــى أجــزاء مــن المحميــة الجبليــة المســماة جناتــا، والتــي 

كانــت تعــرف شــعبيًا باســم الهاشــمي.

ــزوار  ــا بواســطة درج معــد لل ــر صعــود قمــة محميــة جنات يمكــن للزائ

خصيصــًا، ليصــل فــي أقصــى ارتفــاع إلــى 550م عــن مســتوى ســطح 

البحــر. تمتــد الغابــة الشــجرية علــى ســفح القمــم شــمال الــوادي، 

وتصــل مســاحتها إلــى 3.5كــم مربــع مــن أشــجار فلســطين الطبيعيــة، 

ــة. ــاة المتنوعــة والجميل والتــي تزخــر بأشــكال الحي

انهــا  جناتــا،  وادي  نحــو  غربــًا  الزرقــاء  وادي  فــي  الزائــر  ويتجــول 

طريــق تمتــد حوالــي 2كــم ذهابــا وايابــا ليــرى مــن خالهــا عيــن الجــرب، 

والدلبــة، والحناحــن، والقصــر، إضافــة إلــى انقــاض خربــة رومانيــة بنــي 

عليهــا مقامــًا الحــد األوليــاء فــي الفتــرة األيوبيــة.

أماكن قريبة

قرية بيتللو

تقــع قريــة بيتللــو علــى بعــد 19كــم إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة 

600م، قــد  البحــر حوالــي  الّلــه. وترتفــع عــن مســتوى ســطح  رام 

يكــون االســم تحريفــًا لـــ »بيــت تلــون«، وتعنــي الّتّلــة الّصغيــرة أو محّلــة 

الربــوة، وقــد تكــون تحريفــًا لـــ »بيــت ايلــو«، التــي تعنــي بيــت الّلــه.

تحتــوي القريــة علــى العديــد مــن البيــوت التقليديــة المكونــة مــن 

بــادراج داخليــة  تتصــل مــع بعضهــا  البيــت والراويــة والعالــي  قــاع 

الّزيتــون  أشــجار  بهــا  تقليديــة، وتحيــط  زيتــون  وخارجيــة، ومعصــرة 

وينابيــع وآبــار الميــاه، وتضــم الكثيــر مــن المواقــع األثريــة مثــل كفــر 

فيديــا وكفــر صــوم والتــي يمكــن للزائــر ان يشــاهد فيهــا بقايــا بيــوت 

ســكنية قديمــة مــن عصــور مختلفــة، ومقابــر منحوتــة فــي الصخــر 

علــى شــكل غــرف متباينــة االتســاع، وآبــار تجميــع الميــاه الشــتوية، 

ومقــام الشــيخ مســافر، وموقــع األســيرة )اليســيرة(، المحــاط بأشــجار 

البلــوط الضخمــة والخــروب، والمحتــوي علــى أنقــاض مســجد مهــّدم. 

كمــا تتميــز القريــة بانتشــار عشــرات الينابيــع المائيــة، منهــا عيــون 

مــارون، ســلمان والليمــون والقيقــب والبلــد، والتــي تجعــل منهــا 

مكانــًا يقصــده المتنزهــون. 

التنوع الحيوي

جميلــة  أزهــار  ففيهــا  مميــز،  طبيعــي  تنــوع  ذات  المنطقــة  تعتبــر 

كــدم الغــزال، الطيــون، والنرجــس، وشــقائق النعمــان، والياســمين 

العــدس،  دقــة  مثــل  مختلفــة  بريــة  وغيرها.ونباتــات  البــري 

الــوردي  واللبيــد  البــري،  والنعنــع  والزعتــر،  والشــومر،والهليون، 

وغيرهــا. العليــق  وتــوت  واالبيــض، 

تعــدُّ المحميــة منطقــة مهمــة للطيــور، فيمكــن مشــاهدة عقــاب 

الشــمس  وعصفــور  الجبلــي،  والحجــل،  الخشــب،  ونقــار  الحيــات، 

وغيرهــا.  الحنــاء  وأبــو  المرقــط،  الذبــاب  وصائــد  الفلســطيني، 

ويمكــن مشــاهدة أفعــى النــرد المائيــة، وضفــدع األشــجار، وأنــواع 

مــن اليعســوب.
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6مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار عني سامية - محمية العوجا  

18 كمطول المسار

صعبدرجة الصعوبة

املسار ميتد عرب املنحدرات الرشقية بدءا وصف المسار
من عني سامية حتى عني العوجا.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

مالــك،  كفــر  عيــن ســامية شــرق قريــة  مــن منطقــة  المســار  يبــدأ 

ويســير الزائــر شــرقًا عبــر الــوادي فــي مســار ترابــي وأراٍض تتكشــف 

فيهــا الصخــور، ويشــعر بأنــه فــي منطقــة اراضــي ســهلية، وســفوح 

تتــوزع فيهــا تجمعــات شــجرية قصيــرة، وتــكاد تخلــو مــن األشــجار، 

وســيمر الزائــر بشــجرتي ســدر تحمــان أعــدادًا كبيــرة مــن أعشــاش 

أراِض  التــي تمــر بمنطقــة هامــة لهــا، خــال هجرتهــا عبــر  الطيــور 

فلســطين.

فــي منطقــة ســهل عيــن ســامية الــذي يمتلــئ بأشــتال الزعتــر، وفــي 

الــوادي المســمى باســمها، توجــد آثــار كنيســة بيزنطيــة حيــث المذبــح 

فــي جزئهــا الشــرقي ، كمــا يوجــد بالقــرب منهــا بقايــا حمــام وبئــر 

ميــاه؛ ويســتدل علــى ذلــك بغنــى المنطقــة واكتســابها مقومــات 

الحيــاة عبــر العصــور المختلفــة، وخصوصــا الفتــرات الكاســيكية، ومــن 

عندهــا يتجــه الزائــر شــرقًا نحــو أخــدود عميــق يــزداد ارتفــاع الحــواف 

الصخريــة المحيطــة بــه كلمــا ازداد الهبــوط بالمســار نحــو منطقــة 

العوجــا.

ويمتــاز هــذا األخــدود الصخــري بغطــاء نباتــي جميــل ، ومنهــا النــادرة 

عبــر الشــقوق الرطبــة، وهــو قطــع شــبه حــاد فــي مناطــق منــه، 

ــرة  ــزوار، تغطــي شــجرة خــروب كبي ــن تخفــى علــى ال وفــي نقطــة ل Km
10.50

نقطة النهاية

العوجا

نقطة البداية

عين سامية
خربة مرجمة

القصر

خربة سامية
مكان خطر

عين العوجا

عين العوجا الفوقة

عين سامية - العوجا

مكان استراحة
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كامــل المســاحة بيــن جهتــي األخــدود، وهنــا يمكــن الحصــول علــى 

الصفــا  سوســن  مثــل  البريــة  النباتــات  أنــواع  ومشــاهدة  اســتراحة، 

النــادرة ، الباذنجــان البــري.

وتبــدأ الطريــق بالتغيــر نحــو المنــاخ شــبه الصحــراوي، ويســتمر الزائــر 

بالمســير بعــد قطــع حوالــي 14كــم وصــوالً الــى رأس العيــن، عيــن 

أو نبــع العوجــا، وكان حتــى الثمانينــات يســمى نهــر العوجــا، ويعــد 

حوالــي  بعــد  علــى  الزائــر  ويصــل  شــرقًا،  االردن  نهــر  روافــد  أحــد 

العوجــا،  قريــة  مشــارف  علــى  البيئيــة  الحديقــة  إلــى  شــرقًا  2كــم 

وهنــا يمكــن التــزود واالســتراحة، والحصــول علــى شــرح جغرافــي 

ومرافقهــا.  الحديقــة  مكونــات  علــى  واالطــاع  للمســار  وطبيعــي 

)العيــن مكونــة مــن الحجــر الجيــري، إذ ينمــو القصيــب ويتســع الحــوض 

للســباحة واالســتجمام، ويقــال أن أهالــي رام اللــه كانــوا يقصــدون 

المنطقــة للحصــول علــى القصيــب الجيــد الــذي يمكــن تحويلــه إلــى 

شــبابه –نــاي( .

ــل  ــم تاريخــي يمث ــدر، وهــو معل ــر حي ــزوار شــرقًا حتــى بئ ويســتمر ال

طريقــة بدائيــة لتجميــع الميــاه قبــل أن تصــب فــي نهــر األردن، وهنــا 

ينتهــي أحــد مســارات أريحــا التاريخيــة، أقــدم مــدن العالــم.

أماكن قريبة

قرية العوجا

ســميت بلــدة العوجــا بهــذا االســم نســبة إلى عيــن العوجا، المســمى 

ســابقًا نبــع الغــزال، وفــي القريــة بقايــا آثــار بيزنطيــة مثــل: أم زقومــة، 

وبئــر حيــدر، ومنطقــة الشــال، ومنطقــة الطواحيــن. وتعتبــر المنطقــة 

رطبــة المنــاخ، وهــي محميــة رعويــة، وفــي جزئهــا الشــرقي تحتضــن 

مســار نهــر األردن. وتوجــد فــي األراضــي التابعــة بملكيتهــا لســكان 

العوجــا عــدة خــرب، منهــا: خربــة العوجــا التحتــا الواقعــة بيــن أريحــا 

وفصايــل، وكانــت فــي العصــر الرومانــي تســمى أرخيايــس، وخربــة 

الخربــة األولــى، هــذا  الجنــوب مــن  إلــى  الواقعــة  الفوقــا  العوجــا 

باالضافــة الــى خربــة بيوضــات، والتــي تحتــوي علــى أنقــاض ابنيــة 

مدنيــة ودينيــة مــن الفتــرة البيزنطيــة.

تظهــر منطقــة العوجــا كواحــة وســط صحــراء، ويمــارس المزارعــون 

فيهــا زراعــة الخضــروات فــي البيــوت الباســتيكية، باالضافــة الــى 

زراعتهــم الكثيــر مــن أشــجار المــوز والحمضيــات والنخيل. ان ممارســة 

ــر لميــاه العيــن أدى  االحتــال االســرائيلي المتمثلــة فــي الضــخ الجائ

الــى حرمــان الميــاه مــن التدفــق لتســيل فــي جــداول رســمها الزمــن 

علــى صــدر األرض، وبالتالــي فــان هــذا أدى الــى حرمــان عــدد كبيــر 

مــن المزارعيــن مــن االســتفادة مــن ميــاه.
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ــي  ــة، أهــم عيــون المــاء، والت ــع فــي أراضــي المنطقــة التاريخي وتنب

ــاه الشــرب، فقــد كانــت  ــه بمي ــة رام الل تســتخدم اليــوم لتزويــد مدين

فيمــا مضــى عينــًا جاريــة عبــر وادي ســامية، وصــوالً إلــى نبــع العوجــا، 

اآلبــار  الكثيــرة، وعشــرات  المائيــة  القناطــر  ويــدل علــى ذلــك بقايــا 

ــة األصــل، المتوزعــة فــي المــكان. ــة كنعاني التاريخي

التنوع الحيوي

نباتــي مميــز يشــتمل علــى القرنفــل  يوجــد فــي المنطقــة غطــاء 

البــري، وغــار الوديــان، وسوســن الصفــا، والباذنجــان البــري، وأشــجار 

الســدر، وأكاســياس الرتــم – البطــم.  

هــذا باالضافــة الــى ان الزائــر يمكــن مشــاهدة األســماك، واليعاســيب، 

الجبــل الفلســطيني،  الثديــات، مثــل: غــزال  والحلزونــات، وكثيــر مــن 

ــع المخطــط. ــر الصخــري، والضب والوب

لحنهــا  وســماع  الطيــور  أنــواع  مــن  كثيــر  مشــاهدة  للزائــر  ويحلــو 

والحجــل  الســوداء،  الحــدأة  الطيــور:  هــذه  أهــم  ومــن  الجميــل، 

واليمــام  الرمــادي،  والصــرد  والــزرزور،  شــرقي،  ووروار  األســود، 

الذنــب. طويــل 
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7مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية القرن  

2 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

يف قمة محمية القرن، عرب محمية من وصف المسار
القيقب والبلوط.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار مــن شــرقي قريــة بيــت أمــر الواقعــة الــى الشــمال 

مــن مدينــة الخليــل ، وذلــك بالقــرب مــن مســجد القريــة الكبيــر. ويتحرك 

ــة،  ــة القــرن، مــن نقطــة جنــوب غــرب المحمي ــر شــرقًا نحــو محمي الزائ

ليمــرَّ عنــد شــجرة الخــروب الوحيــدة فــي المحميــة، وتغطــي النبــات 

حوالــي %68مــن مســاحة المحميــة، بينمــا الباقــي مناطقــة صخريــة 

وعــرة متكشــفة.

خــال المســار، يمــرُّ الزائــر فــي وســط المحميــة، بخربــة القــرن، وهــي 

أطــال لخربــة قديمــة بقــي منهــا بئــر يشــهد علــى تاريخهــا، ثــم يبــدأ 

الزائــر بجولــة ذات إطــاالت متنوعــة، وتنــوع نباتــي وحيوانــي مميــز.

ــدل، وظــل ثقيــل  ــاخ معت ــل منطقــة ذات من ــه يتخل ــاز المســار بأن ويمت

فــي أيــام الصيــف، كونــه يتبــع منــاخ البحــر األبيــض المتوســط، ويمــّر 

متكشــفة،  صخريــة  ومناطــق  كالبلــوط  الطبيعيــة،  باألشــجار  الزائــر 

وهــي مناطــق يصاحبهــا تغيــر فــي أشــكال النباتــات، تبعــًا لطبيعتهــا 

والروائــح  النباتــات  وأطــوال  األلــوان  فتتنــوع  الســنة؛  ولفصــول 

العطريــة تبعــًا لذلــك.

الطبيعــي  البلــوط  مــن  غابــة  عــن  عبــارة  المحميــة  داخــل  المســار 

والشــجيرات  األشــجار  مــن  أخــرى  أنــواع  الــى  باالضافــة  والقيقــب 

ــر  ــد عب البريــة، ومميــزات التنــوع الحيــوي الطبيعيــة فــي طريــق يمت

بيت أمر

مخيم 
العروب

الكلية 
الزراعية

محمية القرن )العروب(

Km
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هابطــًا  العــروب،  مخيــم  علــى  يطــل  حتــى  شــرقًا  الزائــر  ويســتمر 

ــًا مــن أقصــى ارتفــاع فــي المحميــة، الــذي يصــل إلــى 950م  تدريجي

عــن مســتوى ســطح البحــر إلــى العــروب علــى ارتفــاع 800م عــن 

البحــر. مســتوى ســطح 

أماكن قريبة

قرية بيت أمر

عـــن  940م  حوالـــي  ترتفـــع  األصـــل،  كنعانيـــة  قريـــة  هـــي 

بمعنـــى  معـــارة؛  تســـمى  وكانـــت  البحـــر،  ســـطح  مســـتوى 

عيـــون  مـــن  مجموعـــة  وحولهـــا  المكشـــوفة،  العاريـــة  األرض 

وجـــذور  البلـــد،  وعيـــن  والعـــروب،  ومرينـــا،  كوفيـــن،  مثـــل:  المـــاء 

ــًا، فهــي مــكان طبيعــي منعــزل  قمتهــا وعلــى مســافة 2كــم تقريب

وســط مناطــق مدنيــة ذات ضجيــج، وكأنهــا جيــب مــن الهــدوء فــي 

صخــب يحيــط بالمــكان.

بالمســـار.  البـــدء  قبـــل  القريـــة  معالـــم  زيـــارة  ويمكـــن  والكســـيح، 

ومســجد  مختلفــة،  عصــور  مــن  قديمــة  آثــار  القريــة  فــي  ويوجــد 

النبــي يونــس –عليــه  النبــي متــى، والــد  يســميه األهالــي جامــع 

الخــرب  أمــا أهــم  القريبــة.  الســام- المدفــون فــي قريــة حلحــول 

األثريــة فهــي: خربــة جــدور الواقعــة إلــى الشــمال الغــرب للقريــة، 

الفترتيــن  مــن  وكهــوف  ومغــاور  كنعانيــة،  أثريــة  بقايــا  وفيهــا 

الرومانيــة والبيزنطيــة، وشــواهد اثريــة إســامية مثــل بقايــا مســجد؛ 

خربــة كوفيــن التــي يوجــد فيهــا مــزار األربعيــن، لمجاهديــن أربعيــن 

دفنــوا ؛ وخربــة فريديــس، وخربــة الشــعار، باإلضافــة إلــى خــرب أخــرى 

عديــدة تــدل علــى تاريــخ طويــل وهــام للمنطقــة.

التنوع الحيوي

يوجــد فــي المحميــة أشــجار البلــوط، والســريس، والزعــرور، والعبهــر 

الــوردي،  اللبيــد  فهــي:  الموســمية  البريــة  النباتــات  أمــا  وغيرهــا، 

وقــرن الغــزال الفارســي، والزعفــران، والترمــس البــري وغيرهــا.
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 8مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية املكرس

4 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

يف محمية املكرس – سرييس- الشهرية وصف المسار
بطبيعتها الجبلية املحاطة بالسهول.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ المســار علــى ُبعــد 1.3كــم شــرق قريــة ســيريس، علــى الطريــق 

ــر علــى  ــة ســيريس ومخيــم الفارعــة، ويشــرف الزائ ــن قري الواصــل بي

الزائــر خالهــا  التــي تضــم محميــة المكســر، والتــي ســيمر  الجبــال 

ولمســافة تصــل إلــى 4كــم.

يبــدأ الزائــر بالصعــود تدريجيــًا نحــو قمــة المحميــة، وباتجــاه الجنــوب، 

حتــى يصــل إلــى قمتهــا الغربيــة، والتــي يصــل ارتفاعهــا إلــى حوالــي 

450م عــن مســتوى ســطح البحــر. والــذي يتخــذ مســارا بيضاويــا عبــر 

المحميــة، ويعــود لهــذه النقطــة عنــد نهايتــه.

الغصــون،  الوارفــة، متشــابكة  باألشــجار  علــى طولــه  المســار  يمــرُّ 

الطبيعيــة  األشــجار  الزائــر  ويــرى  المســار،  هــذا  بهــا  يتميــز  التــي 

كالبلــوط، والبطــم، والســريس، والعبهــر، والملــول، مــارًا عبــر تربــة 

يــرى األشــجار  حمــراء ضاربــة للبنــي تتخللهــا صخــور الصلــدم. كمــا 

، كاألكاســيا والصنوبــر والســرو. التــي تــم ادخالهــا الــى المنطقــة 

يســتمر الزائــر شــرقًا، قاطعــًا حوالــي 2كــم ومطــاً جنوبــًا علــى الجبــال 

التــي تكســوها أشــجار الزيتــون واللــوز فــي مشــهد طبيعــي جميــل، 

الطيــور  أصــوات  انتباهــه  وأنــه ســيرعى  البــد  وخــال جولتــه هــذه 

المحلقــة، منهــا مــا وجــد األمــان بســبب تشــابك األغصــان؛ فبنــى طيــر 

بــاز العســل عشــه فــي حنباتهــا، ووجــدت بعــض الحيوانــات البرّيــة  Km
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بيئــة مناســبة تعيــش فيهــا، كجــزء مــن نظامهــا الحيــوي، مثــل الوبــر 

الصخــري، والثعلــب وغيرهــا.

ــة، والتــي يصــل ارتفاعهــا  ــر إلــى القمــة الشــرقية للمحمي يصــل الزائ

حوالــي 500م عــن مســتوى ســطح البحــر. فــي هــذه النقطــة يطــل 

شــرقًا علــى ســهول مفتوحــة تمتــد حتــى منطقــة غــور االردن )حفــرة 

الزائــر قــد قطــع  الشــرق، ويكــون  انــه نســيم  العظيــم(،  االنهــدام 

مســافة يســيرة كان فــي بدايتهــا مطــاً علــى الســاحل الفلســطيني 

ــح اآلن مطــا علــى منطقــة حفــرة االنهــدام  مــن جهــة الغــرب، وأصب

ــر  ــز فلســطين، والــذي يتغي ــوع الجغرافــي الــذي يمي ــه التن شــرقًا، ان

ــرات معــدودة. ــر خــال كيلومت بشــكل كبي

ــًا، وفــي النقطــة المطلــة شــرقا، ممكــٌن  فــي منتصــف المســار تقريب

الحصــول علــى اســتراحة وفرصــة لمراقبــة الطيــور، وخاصــة المحلقــة 

فــي  الكبيــر  التبايــن  يظهــر  جميــل  مشــهد  فــي  المحميــة،  حــول 

المنحــدرات الجبليــة الشــرقية، ذات اشــعاع شمســي منخفــض؛ لــذا 

ــاز بالجــو الرطــب الــذي يســاعد علــى نمــو الحشــائش.  تمت

يعــود الزائــر أدراجــه إلــى نقطــة البدايــة، ويحصــل علــى قســط مــن 

الراحــة قبــل البــدء بنــزول المحميــة فــي منطقــة القعــدة، ثــم ينــزل 

إلــى الســفح الغربــي للمحميــة، لينتهــي مســارا ســها انتقــل فــي 

بيئتيــن مناخيتيــن مختلفتيــن خــال 4كــم مــن المســير.

أماكن قريبة

قرية سرييس

ان اســم القريــة، والتــي أخــذت منهــا المحميــة اســمها قبــل ان يتغيــر 

ــد  ــة المكســر، منســوب إلــى آلهــة الزراعــة والغــال عن ــح محمي لتصب

االرتفاعــات فــي مســافة قليلــة نســبيًا. كمــا يســتمتع الزائــر بزيــارة 

أنقــاض خربــة القصــر فــي المــكان.

يمــرُّ الزائــر خــال عودتــه ببعــض المعالــم األثريــة الماثلــة إلــى اليــوم، 

ومنهــا آبــار تجميــع الميــاه الشــتوية منحوتــة فــي الصخــر الطبيعــي، 

علــى  الممتــدة  بالغابــة  التاريخيــة، وكذلــك  البيــوت  جــدران  وبقايــا 

الرومــان ســيريس، وذكــر أن ســيدنا ابراهيــم مــرَّ بهــا وســكن ســهلها 

عندمــا رحــل مــن العــراق وفــي طريقــه إلــى الخليــل.

وســيريس قريــة تاريخيــة هامــة، فيهــا مــن اآلثــار ما يســتدعي زيارتها 

واليونانيــة  الرومانيــة  القبــور  منهــا:  أســرارها،  علــى  والوقــوف 

المنحوتــة علــى شــكل حجــرات فــي الصخــر، وبيــوت ســكنية مبنيــة 

بحجــارة كبيــرة وموجــودة فــي خــرب القريــة المنتشــرة علــى جنباتهــا، 

كخربــة أبــو عليــن، وخربــة عثمــان وغيرهــا، إضافــة إلــى بئــر العمــدان 

واآلبــار القديمــة التــي تعــود إلــى مــا قبــل الميــاد، وأرضيــات عديــدة 

تكشــفت عبــر األيــام بفعــل العوامــل الطبيعيــة والبشــرية، تشــبه تلــك 

األرضيــات الحجريــة فــي أســواق نابلــس والقــدس.

التنوع الحيوي

يقــع علــى بعــد كيلــو متــرات قليلــة بالغــرب مــن المحميــة مــرج صانــور، 

ممــا أثــرى المنطقــة، وجعــل الطيــور تمــرُّ بهــا خــال هجرتهــا ويســتقر 

بعضهــا فيهــا، اذ تتجمــع فيــه الميــاه فــي فصــل الشــتاء، وتظهــر 

فــي أجوائهــا الطيــور الصغيــرة المغــردة، مثــل عصفــور الشــمس 

الســوري،  الخشــب  ونقــار  ازريــق،  وابــو  والهدهــد،  الفلســطيني، 

وتظهــر الطيــور الحوامــة، مثــل عقــاب الثعابيــن، والعوســق، والحــداة 

الســوداء، واللقلــق األبيــض.

أمــا عــن ساســل صخــور الصلــدم، فطبيعتهــا أنبتــت أنواعــًا مختلفــة مــن 

الحشــائش، واألعشــاب الطبيعيــة، كالزعتــر والخبيــزة، واللــوف، والعكــوب 

والميرميــة، فضــاً عــن األنــواع المختلفــة مــن الزهــور التــي تفتــرش المكان، 

منهــا قــرن الغــزال الفارســي، والزعفــران الشــتوي، وزعفــران الخريــف.
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9مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية أم التوت

2 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

عىل شكل حذوة فرس يف محمية أم وصف المسار
التوت، عىل بعد حوايل 7كم جنوب رشق 

مدينة جنني.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ المســار علــى ُبعــد حوالــي 700م إلــى الغــرب مــن قريــة أم 

التــوت )جنــوب جنيــن(، ويأتــي علــى شــكل حــذوة فــرس بطــول 2كــم 

الطريــق  بمحــاذاة  الواقعــة  الســهلية  الرقعــة  مــن  ويبــدأ  تقريبــًا، 

ــي 250م  ــوت، والتــي ترتفــع حوال ــن وأم الت ــن جني العــام الواصــل بي

بيــن منطقتيــن  الطريــق  البحــر. وتمتــد هــذه  عــن مســتوى ســطح 

مشــجرتين: األولــى منهمــا تقــع مباشــرة الــى شــمال الطريــق، وهــي 

غابــات النصــر وتقــّدر مســاحتها بحوالــي 1200 دونــم، وهــي غابــة 

تنمــو فيهــا أشــجار الصنوبــر والســرو، وفيهــا تتخــذ الطيــور الجارحــة 

والحوامــة مســاكنها، أمــا المنطقــة الثانيــة )المقابلــة( فتعــرف باســم 

محميــة أم التــوت، وتنمــو فيهــا أنــواع كثيــرة مــن االشــجار الحرجيــة 

واألشــجار والشــجيرات البريــة.

تبلــغ  التــي  المحميــة  داخــل  فــي  الفعلــي  بالمســار  الزائــر  يبــدأ 

مســاحتها حوالــي 320 دونمــا، فــي الصعــود نحــو القمــة الغربيــة 

للمحميــة، والتــي يصــل ارتفاعهــا إلــى حوالــي 300م عــن مســتوى 

ســطح البحــر، وعــن يســاره يشــرف الزائــر علــى ســهل متســع محــاٍط 

الجهــات  مــن  مفتوحــة  منطقــة  فــي  وهــو  الطبيعيــة،  باألشــجار 

األربعــة، أشــجار البلــوط، والســويد، والســريس، والبطــم والخــروب، 

نقطة النهاية
نقطة البداية

مقام الشيخ محمد

مكان استراحة

مراقبة الطيور

مراقبة الطيور

ت
ام التو

أم التوت

Km
10.50
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التــي َنمــت دون تدخــل اإلنســان، لتكــون متنزهــًا طبيعيــًا متغيــر الشــكل 

واللــون بتتابــع فصــول الســنة. وتعتبــر هــذه المحميــة مركــزًا علميــًا 

لدراســة هــذه األنــواع ألصحــاب االهتمــام.

بعــد قطــع الزائــر حوالــي نصــف المســار، يبــدأ باإللتفــاف نحــو الشــمال 

يصــل  500م،  حوالــي  بعــد  وعلــى  التــوت،  أم  قريــة  إلــى  متجهــًا 

مناطــق  الزائــر  ســيرى  المنطقــة  هــذه  وفــي  التاريخــي.  مركزهــا 

المحميــة الجبليــة الطبيعيــة غيــر المزروعــة ومناطقهــا الســهلية 

عامــر،  »ابــن  الشــهيرة  الثاثــة  بالمــروج  تتصــل  وهــي  المزروعــة، 

للطيــور  وممــرًا  العقــد  ماّســة  بذلــك  فتكــون  وعرابــة«،  وصانــور، 

منــذ  كانــت  كمــا  األصيلــة  فلســطين  لطبيعــة  واختصــارًا  المهاجــرة، 

القــدم.

أماكن قريبة

قرية أم التوت

أم  اللفــظ  كان  حيــث  الســرياني  الجــذر  مــن  مشــتق  القريــة  اســم 

يعنــي ذات، فتكــون المنطقــة ذات التــوت، ويعتقــد ان اشــجار التــوت 

كانــت تــزرع بكثــرة فــي المنطقــة قديمــًا، وال يوجــد بقايــا مــن ذلــك 

وفيهــا  ســنة،  آالف  ثاثــة  حوالــي  إلــى  تاريخهــا  ويعــود  اليــوم، 

ميــاه  لتجميــع  القديمــة  اآلبــار  مثــل:  األثريــة،  والمعالــم  المواقــع 

األمطــار، وجــدران بيــوت ســكنية مــن عصــور مختلفــة، ومقابــر منحوتــة 

وشــأنها  الجنائزيــة.  مرفقاتهــم  مــع  الموتــى  لدفــن  الصخــر  فــي 

شــأن القــرى األخــرى، تجــد فيهــا المقامــات كمقــام أبــو القناطيــر 

القديمــة  المغــارة  زيــارة  ويمكــن  األخضــر،  باللــون  مدهونــة  بقبــة 

والمشــهورة فــي القريــة، باالضافــة إلــى معاصــر الزيتــون التقليديــة 

المحفــورة فــي الصخــر الطبيعــي.

وإذا مــَر الزائــر بالبلــدة القديمــة ســيرى تجلــَي البنــاء الفلســطيني 

المتأثــر بالطــراز المملوكــي، حيــث آثــار العقــود القديمــة المتميــزة 

باألقــواس، وبقايــا بيــوت انجبــت هــذه التــي فــي القريــة الجديــدة 

اليــوم، ويســتمر الزائــر بالنــزول نحــو الطريــق العــام مجــددًا، ليكمــل 

فــي طبيعــة جميلــة  الســير  مــن  2كــم  إكمالــه  بعــد  مســارًا ســها 

ومتميــزة.

وتمتــاز القريــة بموســم »الفريكــة«، إذ يــزرع فــي ســهولها القمــح، 

وتنتشــر فــي موســمها رائحــة حــرق الســبل )ســنابل القمــح( فــي 

شــهر نيســان الربيعــي، وفيــه وفــي شــهر أيــار تكثــر البيــادر لــدرس 

الحبــوب.

التنوع الحيوي

تتميــز المنطقــة بوجــود المحميــة الجبليــة الطبيعيــة التــي تكثــر فيهــا 

االشــجار البريــة، ومناطقهــا الســهلية المزروعــة، التصالهــا بالمــروج 

الثاثــة الشــهيرة آنفــة الذكــر، لتكــون بذلــك ممــرًا للطيــور المهاجــرة، 

ومســتقرًا جاذبــًا للطيــور المقيمــة.

كمــا يمكــن للزائــر، مشــاهدة الحــدأة الســوداء، والســمامة، والبومــة 

النســارية والباشــق وطيــور أخــرى، وتتواجــد فــي المنطقــة بعــض 

الجبــل  وغــزال  األوروبــي،  والغريــر  الذهبــي،  آوى  كابــن  الثدييــات، 

وغيرهــا. الفلســطيني، 

وتزخــُر المنطقــة باألعشــاب البريــة والزهــور المتنوعــة كالزعمطــوط، 

وشــقائق النعمــان، والزعفــران تحــوم حولهــا فراشــات بريــة، ومنهــا 

فراشــة األدميــرال األحمــر.
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10مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار تياسري

3 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

عىل شكل حذوة فرس يف منطقة وصف المسار
محمية تياسري بني طوباس وتياسري.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ المســار فــي نقطــة علــى الطريــق التــي تمتــد مــن طوبــاس 

باتجــاه قريــة تياســير علــى بعــد حوالــي 1.5كــم، بالقــرب مــن قريــة 

تياســير.  عقبــة 

يبــدأ الزائــر فــي المســار مــن الســهل المقابــل لعقبــة تياســير، والــذي 

فــي  والواقــع  البحــر،  ســطح  مســتوى  عــن  350م  حوالــي  يرتفــع 

منطقــة مفتوحــة غربــًا، والجــو فــي هــذه المنطقــة  عليــل يتبــع منــاخ 

للزائريــن،  منعشــة  بــاردة  نســمات  وفيــه  المتوســط،  األبيــض  البحــر 

ــي تزدهــر وترســم أجمــل اللوحــات. وتبعــًا لهــا تجــد الطبيعــة الت

ويصعــد الزائــر نحــو قمــة عقبــة تياســير، ويمــر عبــر الســفح الــذي يطل 

جنوبــًا علــى ســهول طوبــاس، التــي تمتــاز بخصوبتهــا واتســاعها، 

ومــا زال الزائــر يســتمتع بأجــواء منعشــة بــاردة -إلــى حــد مــا- وهــو 

يواصــل الصعــود عبــر هــذا الســفح ومــن حولــه غطــاء نباتــي مميــز 

يســحر لــب الناظريــن.

فيــه  تنمــو  حــرش  إلــى  الزائــر  يصــل  تقريبــًا   المســار  فــي منتصــف 

الصنوبــر، والســرو، والخــروب،  الطبيعيــة  مثــل:  كثيــر مــن األشــجار 

ــم، والزعــرور، وغيرهــا، ويعــرف باســم حــرش تياســير،  والســدر، والرت

ــر االســتراحة فــي ظــل االشــجار  وهــو محميــة طبيعيــة. ويمكــن للزائ

وتنــاول وجبــة طعــام، وهــو يراقــب الطبيعــة فــي نظامهــا الحيــوي 

نقطة النهاية

نقطة البداية

مراقبة الطيور

الحوزة

مكان استراحة

الثغرة

مطلة

سير
تيا

الثغرة

Km
10.50
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المتناســق علــى امتــداد النظــر.  وفــي نقطــة االلتفــاف شــماالً تكــون 

الســاحلي  الســهل  وعلــى  شــرقا  األغــوار  علــى  تشــرف  المنطقــة 

الفلســطيني غربــا، لــذا ينصــح الزائــر بأخــذ اســتراحة قصيــرة يغــذي 

فيهــا نظــره بالمشــهد الطبيعــي المميــز. وعندمــا يســير الزائــر باتجــاه 

يقتــرب  لكونــه  الحــرارة  درجــة  فــي  بســيط  بارتفــاع  يشــعر  الشــرق 

مــن منطقــة األغــوار الشــرقية. ســيلتف المســار فــي هــذه النقطــة 

علــى شــكل حــذوة فــرس، ليعــود عبــر الســهل ومــن ثــم إلــى الســفح 

المجــاور.

بالصعــود  ويبــدأ  المتقابلتيــن،  القمتيــن  بيــن  الســهل  الزائــر  يقطــع 

إلــى الســفح الجنوبــي للقمــة الثانيــة، والتــي يصــل ارتفاعهــا حوالــي 

450م عــن مســتوى ســطح البحــر، بحيــث يكــون علــى أطــراف حــرش 

كبيــر، يمتــد تقريبــًا علــى كامــل مســاحة هــذه القمــة، وتصــل مســاحته 

ــم  ــل الرت ــز بالغطــاء النباتــي الشــجري مث ــم تتمي ــي 12000 دون حوال

و الســريس و الخــروب فــي الموقــع البيئــي المصنــف المنحــدرات 

ــر الحصــول علــى اســتراحة ثانيــة، وربمــا  ــا يمكــن للزائ الشــرقية ، وهن

هــي اســتراحة هامــة لمشــاهدة الطيــور المختلفــة فــي المنطقــة، 

واللتقــاط بعــض الصــور، وترتيــب الذاكــرة وحفــظ المشــهد الجميــل 

فــي مــكان غيــر قابــل للنســيان.

تنتهــي أطــراف الحــرش الشــمالية بالقــرب مــن مدخــل قريــة تياســير، 

وعلــى بعــد حوالــي 700م مــن مدخلهــا الجنوبــي، وينتهــي المســار 

علــى الطريــق العــام مجــددًا.

أماكن قريبة

قرية تياسري

ارتيــاد مســار عقبــة تياســير ال يقــل جمــاالً وال دهشــة مــن القيــام 

بجولــة فــي قريــة تياســير القريبــة مــن نهايــة المســار، ففــي هــذه 

للحصــول  المتوفــرة  الخدمــات  ببعــض  الزائــر  يســتعين  قــد  القريــة 

علــى قســط مــن الراحــة، لتتجــدد لديــه الرغبــة برؤيــة المزيــد، والتمتــع 

بمنظــر العمــارة التقليديــة. 

واشــتق اســم القريــة مــن أصلــه الكنعانــي، فكانــت تســمى أشــيد، 

أو تــي آســير، ومعناهــا البلــد الســعيد، وفيهــا معاصــر زيــت الزيتــون 

األثريــة،  المعالــم  ومختلــف  الطبيعيــة،  والكهــوف  القديمــة، 

والتــي  المتحجــرة  والترمــس  كالعــدس  البقوليــات  ومســتحاثات 

تغطــي بعــض الصخــور الكبيــرة فــي الحــرش الــذي تركــه الزائــر خلفــه 

المســار. فــي نهايــة 

بوابــة  المنطقــة  أهالــي  يســميها  والتــي  تياســير،  قريــة  إنهــا 

المشــاريق، وذلــك لاختــاف الكبيــر فــي درجــات الحــرارة للقادميــن 

شــرقًا، حيــث يبــدأ االنخفــاض فــي درجــات الحــرارة عنــد الوصــول نحــو 

فيهــا. الشــجرية  القمــم 

وهــي   - الكثيــرون  يســميها  -كمــا  الدمــوع  مغــارة  القريــة،  وفــي 

مغــارة عبــارة عــن تجويــف طبيعــي، تصــل مســاحتها إلــى حوالــي 
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وفيهــا  2م.  إلــى  يصــل  أقصــاه  فــي  وارتفاعهــا  مربعــًا،  15متــرًا 

التكوينــات الرســوبية التــي تشــكلت عبــر آالف الســنين، علــى شــكل 

صواعــد ونــوازل، ومــا زالــت هــذه المغــارة قيــد االكتشــاف واتخــاذ 

تدابيــر الســامة واألمــان مــن وزارة الســياحة واآلثــار قبــل افتتاحهــا 

للجمهــور.

التنوع الحيوي

ــر هــذه المنطقــة جــزءًا مــن السلســة الجبليــة الشــمالية وتطــل  تعتب

ســفوحها الغربيــة علــى البحــر األبيــض المتوســط، وتســمى جبالهــا 

هضبــة مجــازا، بينمــا تنحــدر ســفوحها الشــرقية نحــو البحــر الميــت 

وغــور األردن.

وصافــح،  الســالم،  كجبــل  الجبــال  مــن  مجموعــة  بالقريــة  ويحيــط 

والخايــل، ومــراح العــرب، والتــي قــد تــرى فيهــا فــي بدايــة الربيــع 

نبتــة سوســن فقوعــة، والزهــرة الوطنيــة لدولــة فلســطين، وقــد 

كانــت ذات يــوم ترتــوي مــن ميــاه عيــن ســالمة، والتــي تمتــد فــي 

منبعهــا الــى عيــن وادي المالــح. وكانــت هــذه العيــن وحتــى بدايــة 

ثمانينــات القــرن الماضــي مصــدرًا للشــرب، وســقاية الماشــية، ولــري 

المحاصيــل ، ولكــن االحتــال االســرائيلي عمــل علــى ســحبها ليحيلهــا 

ولــم  الطبيعــة  مــن  العيــن  هــذه  وجــود  وينتهــي  جافــة،  منطقــة 

ينتهــي مــن الذاكــرة.

ــات  ــاس بشــكل عــام بغاب ــاز المنحــدرات الشــرقية لمنطقــة طوب وتمت

الخــروب، والســريس، والعنــاب الطبيعيــة وأشــجار الصنوبــر المزروعة، 

متســاقطة  الحراريــة  والشــجيرات  المتوســط،  شــرق  لمنــاخ  تبعــًا 

األوراق، كالرتــم، والنبــق والتابعــة للمنــاخ اإليرانــي الطورانــي.

ــر هــذه المنطقــة الطبيعيــة مكتملــة األركان، حيــث يوجــد فيهــا  تعتب

مــن الصفــات المناخيــة والطبيعيــة مــا تحتويــه قــارة بأكملهــا –ان جــاز 

لنــا التعبيــر ، ففــي فصــل الربيــع تغطــي االزهــار مســاحات واســعة 

منهــا، مثــل: السوســن بانواعــه ، الحنــون، واألدونيــس، واألقحــوان، 

ونجمــة مريــم، والحبــق، والرقمــة وغيرهــا.

تشــاهد فــي ســماء المنطقــة الطيــور المهاجــرة والمقيمــة منهــا: 

ــا الشــائع، واليمــام المرقــط، والصــرد األحمــر،  ــر المين الزريقــي، وطائ

واليمامــة المطوقــة، البــوم الصغيــر، والشــنار، والســودة، والكــروان، 

والهدهــد، وعصفــور الشــمس الفلســطيني الطائــر الوطنــي لدولــة 

فلســطين، وغيرهــا مــن الطيــور.

ورصــد فــي المنطقــة غــزال الجبــل الفلســطيني، والثعلــب األحمــر، 

فــي  وخاصــة  الحيوانــات،  مــن  وغيرهــا  والضبــع  الصخــري،  والوبــر 

المناطــق البعيــدة عــن الســكان عبــر الجبــال والوديــان شــرق المســار.
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11مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية طمون  

7 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

محمية طمون يف الجزء العلوي من وصف المسار
املنحدرات الرشقية لجبال نابلس، يف 

منطقة قرية طمون.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

1.5كــم  بعــد  علــى  قريــة طمــون،  جنــوب  نقطــة  مــن  المســار  يبــدأ 

إلــى  مؤديــة  تلــة  نحــو  الســهلية(،  )المنطقــة  القريــة  مركــز  مــن 

الــى  نقطــة  أقصــى  فــي  ارتفاعهــا  يصــل  والتــي  المحميــة  قمــة 

نابلــس  البحــر عبــر جــزء مــن منحــدرات  550م عــن مســتوى ســطح 

الشــرقية تســمى شــفا الغــور. وهــذه التســمية كانــت نتــاج الطبيعــة 

الجيولوجيــة لهــذه الجبــال الواقعــة فــي منطقــة التصــدع والضغــوط 

الجيولوجيــة، فتشــكلت بارتفاعاتهــا ومناخهــا مشــرفة علــى ســهول 

األغــوار الشــمالية، ومتأثــرة بمناخهــا الحــار فــي أطــراف المحميــة 

الشــرقية.

يصعــد الزائــر قمــة المحميــة، والتــي يطلــق عليهــا األهالــي المحليين 

رأس عبــوش، نســبة إلــى مقــام الشــيخ عبــوش، وفيــه بقايــا لمقــام 

أحــد األوليــاء مــن زمــن صــاح الديــن األيوبــي، وعندمــا يصــل الــى 

قمتــه يكــون مطــاً علــى وادي الحيــة والشــعب. فــي هــذه المنطقة 

ُزرعــت أشــجار الكينــا لتشــجير المنطقــة، ومنــع انجــراف التربــة للحفــاظ 

علــى طبيعــة المحميــة وحمايتهــا مــن التدهــور.

يطــل الزائــر علــى وادي الفارعــة وقريــة طمــون، فــي مشــهد يتيــح 

لــه النظــر بكافــة االتجاهــات بــدون أي حواجــز، والمســار يمتــد مــن 

طمون

نقطة البداية

مراقبة الطيور

نقطة النهاية

خربة أم الكبش

مراقبة الطيور

قبر عبوش

مكان استراحة

مطلة

خربة عرقان الحمام

مسار طمون

Km
10.50
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الغــرب إلــى الشــرق، ويكــون محاذيــا لســهل البقيعــة التابــع لطوبــاس 

، و والــذي يمتــد مــن شــرق طمــون وحتــى نهــر األردن، ويعتبــر ثالــث 

الســهول مــن حيــث المســاحة فــي فلســطين. 

يمكــن للزائــر االســتراحة فــي منتصــف المســار لمشــاهدة الطيــور 

نحــو  مائــا  شــرقًا  بالتحــرك  يبــدأ  ثــم  مســتمرة،  حركــة  فــي  وهــي 

الجنــوب، متبعــا مــا تمليــه عليــه طريــق الجبــل داخــل المحميــة إلــى 

نهايــة القمــة، ويمــر خالهــا بأشــكال مــن التنــوع النباتــي تتغيــر بشــكل 

الفــت؛  فتتنــوع الطيــور واألعشــاب البريــة والنباتــات، علــى الرغــم ممــا 

تعانيــه المنطقــة جــراء الرعــي الجائــر، فيــرى ضــرورة الحفــاظ علــى 

التدهــور، وضيــاع معالمهــا  مــن  المزيــد  مــن  المنطقــة وحمايتهــا 

وخصائصهــا الطبيعيــة التــي تميزهــا.

تمنــح طــرف المحميــة الزائــر إطالــة جميلــة يســميها األهالــي منطقة 

القصــر وهــي مطّلــة المســار، قبالتــه جبــال عجلــون فــي األردن، وعــن 

غيــر  وعــن مســافة  جنوبــًا  الجبــل  وأســفل  البقيعــة،  يمينــه ســهل 
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بعيــدة خربــة غرقــان الحمــام، وفيهــا أساســات جــدران قديمــة وآبــار 

ميــاه، أمــا شــماالً فتظهــر آثــار خربــة أم الكبــش، ثــم يبــدأ الزائــر بالنزول 

نحــو الســهول شــمال المحميــة فيمــا يســمونه منطقــة العجــام.

أماكن قريبة

قرية طمون

اســمها مشــتق مــن الجــذر طمــن بمعنــى اطمــأن، وتعتبــر الحصــن 

المنيــع اآلمــن؛ كونهــا علــى جبــل يســمونه جبــل جابــر ومحاطــة بجبــال 

ســبعة، فكانــت مــاذًا للثــوار، ومنهــم الثائــر أبــو جلــدة صاحــب التاريــخ، 

المقــاوم لانتــداب البريطانــي حتــى إعدامــه شــنقًا، ومــا زال األهالــي 

يذكــرون بطوالتــه ويخلــدون مقامــه إلــى اليــوم.

وفــي ســفوح القريــة يــزرع األهالــي الحبــوب، وأشــجار الزيتــون فــي 

أراض ســموها »العشــارين«. عرفــت القريــة تاريخيــّا برعــي األغنــام، 

وصنــع الجاعــد، وكانــوا يســتغلونه أيضــًا لتخبئــة الثــوار بــه والتنكــر بــه 

وارتدائــه وتشــتهر القريــة بزراعــة البنــدورة البلديــة.

يحيــط بالقريــة خــرب كثيــرة كامقيســيمة وحمصــة، وبصيلــة وغيرهــا، 

وكان للقريــة ســهل صغيــر إلــى جنوبهــا الغربــي يســمى صميــط، 

تزوجــت فــي قريــة  القريــة،  مــن  لعــروس  األهالــي هديــة  قدمــه 

طلــوزة الواقعــة إلــى الجنــوب مــن قريــة طمــون، فــي أحــد العــادات 

ــي تســمى )نقــوط(، وفــي هــذا يتباهــى  الشــعبية الفلســطينية الت

األهالــي بكونهــم يقــّدرون بناتهــم وأنهــم أهــل كرم وجــود، ويمكن 

ثــوب  يرتديــن  والزلــن  الســهل،  فــي  يعملــن  طوبــاس  نســاء  رؤيــة 

ــي األبيــض المخطــط باألحمــر واألخضــر،  المــردن مــن القمــاش القطن

وخطــوط رفيعــة كحليــة اللــون.

التنوع الحيوي

تعيــش فيهــا انــواع مختلفــة مــن الطيــور الزائــرة والمقيمــة مثــل 

والقبــرة  الســاق،  طويــل  والحــوام  والعويســق،  الثعابيــن،  عقــاب 

وغيرهــا. النســاري  والبــوم  المتوجــة 

نباتــي ملفــت، فيمكــن رؤيــة  بتنــوع  يمتــاز  المســار  فــإن  وبالطبــع، 

ــوم األبيــض، والنتــش، والقطــرة، السوســن البنفســجي، والصبــي  الث

ــر البــري وغيرهــا، ويرافقــه تواجــد أنــواع مختلفــة مــن  البــري، والزعت

الحيوانــات، كالحلزونــات، والســحالي، والعقــارب، واألفاعــي وغيرهــا.
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12مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية الجبل الكبري  

6 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

من قرية عزموط عرب محمية الجبل الكبري وصف المسار
حتى قرية الباذان.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

القريــة،  أطــراف  فــي  الشــمالية  مــن ســهول قريــة عزمــوط  بــدءًا 

يبــدأ المســار مــن ســهول قريــة عزمــوط ، يتجــه الزائــر فــي رحلتــه 

نحــو الشــمال، مــارًا مــن خــال الســفوح الصاعــدة تدريجيــا، مطــاً علــى 

مخيــم باطــة غربــَا، بينمــا يطــل شــرقَا علــى ســهول الغــور، ويلفحــه 

هواؤهــا الدافــئ بعــد رحلــة تســلق جميلــة.

يمشــي الزائــر صاعــدًا باتجــاه قمــة الجبــل الكبيــر وعلــى ارتفــاع يصــل 

الــى 950م عــن مســتوى ســطح البحــر، وتبلــغ مســاحة االحــراش فيــه 

أكثــر مــن 22 ألــف دونــم، منهــا األشــجار المزروعــة والبرّيــة، كالســرو، 

والصنوبــر، والخــروب، والبلــوط، والســريس وغيرهــا.

وتعتبــر  الكبيــر،  الجبــل  أراضــي  فــي  كــم   3 حوالــي  الزائــر  ويســير 

المنطقــة ممــرًا ومســتقرًا ألنــواع عديــدة مــن الطيــور، وهــي محطــة 

والنباتــات  الثدييــات  تواجــد  إلــى  إضافــة  الطيــور،  لمراقبــة  هامــة 

البريــة النــادرة، التــي تنمــو فــي مناخــات الغــور والجبــل، حســب مــكان 

وجودهــا فــي المحميــة.

يمــرُّ الزائــر بمقــام الشــيخ بــال بــن ربــاح فــي وســط المحميــة، وهــو 

معّمــرة  أشــجار  تحيطــه  متدرجــة،  بيضــاء  بقبــة  مربــع  قديــم  بنــاء 

منــذ عشــرات  المقــام  ترافــق  كبيــرة  بلــوط  ، وشــجرة  الزيتــون  مــن 

الســنين، ويوجــد بقــرب المــكان بئــر مــاء قديــم كان يســتخدم لســقاية 

خربة الخروبة

الجبل الكبير

مخيم 
عسكر

عزموط

Km
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نقطة النهاية

نقطة البداية

الشيخ حميد

مراقبة الطيور

مكان استراحة

مكان استراحة

اشجار حرجية
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الحيوانــات، وكهــوف ربمــا كانــت مكانــَا لنــوم الرعــاة أو العابريــن فــي 

المــكان يومــًا مــا. 

مــا  أو  البــاذان،  قريــة  منحــدرات  علــى  الكبيــر  الجبــل  محميــة  تطــل 

تســمى بصخــرة االنحــدار، وعلــى األغــوار وجبــال عجلــون فــي األردن، 

وبذلــك يشــترك فــي هوائهــا مناخــا الغــور والجبــل.

البــاذان، حيــث  توجدخربــة  ينحــدر الزائــر شــرقًا نحــو منطقــة وادي 

الخروبــة، والتــي يمكــن زيارتهــا، فيطــل الزائــر علــى متنزهــات البــاذان 

وبركهــا، وينتهــي المســار فــي هــذه المنطقــة الزاخــرة بالطبيعــة 

المتنوعــة، وعلــى ارتفــاع حوالــي 200م عــن مســتوى ســطح البحــر، 

فــي نقطــة بيــن عيــون البــاذان، ويكــون الزائــر علــى بعــد حوالــي 

1كــم شــرق عيــن البيضــا، ، وتعتبــر عينــا دائمــة الجريــان، ومــزارًا ســياحيًا 

فيهــا  يــرى  اســتراحة  علــى  الزائــر  ليحصــل  المســار  ينتهــي  هامــًا. 

عظمــة التغيــر الجغرافــي فــي فلســطين فــي مســاحات ضيقــة.

أماكن قريبة

قرية عزموط

اســم هــذه القريــة مشــتق مــن اســمها التاريخــي )عز المــوت(، وذلك 

لكثــرة األمــوات جــراء معركــة حاميــة الوطيــس جــرت علــى أراضيهــا 

بيــن الجيــش الرومــان وأهلهــا األصلييــن قبــل حوالــي ألفــي عــام.

وســهل  هضبــة  تضــم  إذ  المتنوعــة،  بتضاريســها  القريــة  وتمتــاز 

القريــة  مســاحة  معظــم  والطابور،.وتقــع  الكبيــر  همــا:  وجبليــن، 

فــي المناطــق الجبليــة وجــزءًا منهــا فــي وادي الشــاجور. وتزخــر 

القريــة بالعديــد مــن المواقــع والمعالــم األثريــة والتاريخيــة الهامــة، 

كالمقامــات اإلســامية ، كمقــام الشــيخ بــال، إضافــة إلــى عشــرات 

الكهــوف الطبيعيــة والمحفــورة بواســطة االنســان، فضــاً عــن اآلبــار 

وجــدران البيــوت القديمــة المنتشــرة فــي أراضيهــا، باالضافــة الــى 

الساســل الزراعيــة المنتشــرة علــى ســفوح الجبــال.

التنوع الحيوي

ســاعد تداخــل مناخــي الغــور والجبــل فــي مناطــق المحميــة علــى 

النباتــات  تنــوع حيــوي كبيــر فــي المنطقــة، فيمكــن رؤيــة  ظهــور 

كالبــان، وأشــجار العوســج، والزعــرور، والســويد، والخــروب، ونباتــات 

الطيــون، واللــوف، والصناريــا، ورجــل الحمــام الغزاويــة وغيرهــا.

كاليمامــة  الطيــور،  مــن  مختلفــة  أنواعــًا  جنباتهــا  فــي  ويحــوم 

ــو زريــق وغيرهــا، باإلضافــة إلــى  الضاحكــة، والعوســق، والبــوم، وأب

تواجــد الثعابيــن، كأفعــى فلســطين الســامة والســحالي، والعقــارب. 

ومــن الممتــع التوقــف فــي منطقــة المنحــدرات عنــد شــجرة الســدر 

الكثيفــة والكبيــرة ألخــذ قســط مــن الراحــة فــي ظلهــا الــوارف قبــل 

اكمــال رحلــة التســلق الجميلــة.
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13مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية وادي القف  

6 كمطول المسار

متوسط الصعوبةدرجة الصعوبة

يبدأ املسار من عني حسكة عرب محمية وصف المسار
وادي القف.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ المســار بالقــرب مــن عيــن حســكة شــمال قريــة بيــت كاحــل فــي 

الــوادي المســمى باســمها، والممتــد لوديــان بلــدات صوريــف وبيــت 

أمــر وحلحــول، ومحاطــًا بجبــال حرجيــة متوســطة االرتفاع، وتنتشــر في 

جنباتــه بعــض الخــرب الخــرب مثــل خربــة جــدور، وكوفيــن، وفريديــس، 

وشــعار، ومرينــا، وزيتــا، والقــط وغيرهــا، وفيهــا بقايــا بيــوت مهدمــة، 

وآبــار لتجميــع ميــاه الشــتاء، وتمتــاز بطبيعتهــا الخضــراء. 

وعلــى مســافة قريبــة مــن عيــن عســكة عبــر الــوادي، وعنــد مــروره 

مــن عينــي الســكر، والزرقــا والصفصــاف، يحصــل الزائــر علــى اســتراحة 

فــي  المختلفــة  الحيــاة  وأشــكال  الطيــور  لمراقبــة  منهــا؛  بالقــرب 

المنطقــة.

يســتمر الزائــر عبــر الــوادي باالتجــاه الشــمالي الغربــي ، ويصــل عيــن 

الزائــر  يســتريح  المســار  مــن  األول  الثلــث  نهايــة  بهــاء، وفــي  ديــر 

بالقــرب مــن عيــن المجنونــة، التــي ســميت بذلــك لغزارتهــا. وبينمــا 

يأخــذه المســار فــي طريــق متوســط الصعوبــة إلــى وادي القــف بيــن 

ــم. وفــي المنتصــف،  ــد إلــى حوالــي 2.5 ألــف دون ــة، تمت ــات حرجي غاب

ــر القــف، وهــو معلــم رومانــي قديــم فــي  يســتمر المســار إلــى بي

ــوادي. ــب ال قل

يكمــل الزائــر جولتــه فــي أحــد أهــم وأكبــر محميــات جنــوب فلســطين،  Km
10.50

نقطة النهاية

مغارة طور الصفا

عين حسكة 
وادي القف

الخليل

حلحول

بيت كاحل

نقطة البداية

مراقبة الطيور

دير القف

عين المجنونة

وادي الزرقا

وادي الزرقا

عين الصفصاف

عين الزرقا

عين السكر

عين حسكة

مكان استراحة
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وســط ساســل جبليــة تحتــوي علــى كهــوف قديمــة، منهــا مغــارة 

مــن  وهــي  المســار،  نهايــة  مــن  بالقــرب  الواقعــة  الصفــا،  طــور 

أقــدم الكهــوف فــي المنطقــة، وتعتبــر موئــاً ألنــواع مختلفــة مــن 

المغــارة،  نحــو  المنطقــة  فــي  المغامــرون  ويتســلق  الخفافيــش، 

ويســتمتعون باإلطالــة منهــا علــى الــوادي بأكملــه، ويمــارس بعــض 

الهــواة هنــا رياضــة الصعــود والنــزول بواســطة الحبــال.

ينتهــي المســار علــى الطريــق العــام غــرب قريــة بيــت كاحــل، والتــي 

يمكــن للزائــر التجــول فيهــا والتعــرف علــى طبيعتهــا وآثارهــا.

الســنين،  آالف  منــذ  الميــاه  نحتــت  الســاحرة،  الطبيعــة  ســفوح  عبــر 

وممــرات  المغائــر  مــن  جميلــة  صــورًا  فأصبحــت  الكلســية،  الصخــور 

وتتميــز  والتصويــر،  الطبيعــة  ومحبــي  الــزوار  يقصدهــا  الميــاه، 

المحميــة بكونهــا موطنــا الشــجار البلــوط ، وهــي مــن أكبــر المحميــات 

ــر،  ــٌة مزروعــة بأشــجار الســرو والصنوب فــي المنطقــة. مســاحاٌت رحب

االرتفــاع  متوســطة  عشــبية  تجمعــات  ظالهــا  وفــي  بينهــا  تتــوزع 

الميرميــة والزعتــر.  بألــوان وروائــح مختلفــة، ومنهــا 

أماكن قريبة

قرية بيت كاحل

ألــم  يقــال أن اســمها مشــتق مــن رجــل ســكن المــكان، كان يعالــج 

مرتفعــة  تلــة  علــى  وتقــع  القريــة،  نســبت  وإليــه  بالكحــل،  العيــون 

حوالــي 830م عــن مســتوى ســطح البحــر إلــى الشــمال مــن مدينــة 

ــة. تضــم القريــة مقــام الشــيخ  ــل، وســط مرتفعــات جبليــة جميل الخلي

ــة، وجمــرورة،  ــة البعارن المغــازي، وخــرب عديــدة قديمــة، منهــا: خرب

والطيــرة، والصفــا.

فــي القريــة متنــزه وماهــي يقصدهــا الــزوار لاســتراحة واالســتمتاع 

بإطالــة جميلــة علــى الســاحل الفلســطيني، عبــر تــال وهضــاب قليلــة 

تمتــد بينهمــا.

التنوع الحيوي

يوجــد فيهــا العديــد مــن الثدييــات كالثعلــب األحمــر، واألرنــب البــري، 

والضبــع المخطــط، وخفــاش الفواكــه، والشــيهم وغيرهــا.

ــات الموســمية كالسوســن الفلســطيني، وقــرن  وتنمــوا فيهــا النبات

الغــزال الفارســي، والنرجــس وغيرهــا.

وتكثــر فــي منطقتهــا الطيــور كعقــاب الثعابين، وبومــة طويلة األذن، 

ونقــار الخشــب الســوري، والرقطــي، والقمــري، والــدرة الهنديــة، 

والقرقــف، والشرشــور الجبلــي، والحســون الظالــم وغيرهــا.
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14مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية دير رازح  

3 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار الجبيل عرب محمية دير رازح.وصف المسار

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

الممتــد   ،60 طريــق  مــن  بالقــرب  القريــة،  غــرب  مــن  المســار  يبــدأ 

عنــد بدايــة الــوادي الفاصــل بيــن قمتــي ديــر رازح وحــدب الفــوار، 

خطــوات  مهدتهــا  طــرق  عبــر  التدريجــي  بالصعــود  الزائــر  ويقــوم 

ــر الســفح  ــرى الزائ ــة هــذا المســار ي ــرة مــرت بالمــكان، وفــي بداي كثي

الغربــي تكســوه أشــجار الســرو، والصنوبــر، وال يخلــو المشــهد مــن 

أشــجار أخــرى أصيلــة فــي حــوض البحــر األبيــض المتوســط، كالبلــوط، 

وغيرهــا. والخــروب  والســويد، 

وعنــد الصعــود نحــو قمــة المحميــة جنوبــا، والتــي ترتفــع حوالــي 

780م عــن مســتوى ســطح البحــر مــن طرفهــا الجنوبــي، الممتــازة 

البهيــة  وبإطالتهــا  الربيــع،  فــي فصــل  األخضــر  باللــون  باكتســائها 

علــى كافــة االتجاهــات. وعلــى ُبعــد حوالــي 1.5كــم يصــل الزائــر إلــى 

خربــة رازح.

ــار الماثلــة فيهــا إلــى اليــوم مثاعمــدة دالــة  ــاز المنطقــة باآلث وتمت

علــى بنــاء دينــي، وآبــار منحوتــة فــي الصخــر، وبقايــا كنيســة قديمــة، 

ومكــر للمــاء كانــت تســتعمل لســقاية الحيوانــات فيمــا مضــى، والكثيــر 

عليهــا  والتعــرف  فحصهــا  يتــم  لــم  التــي  المدفونــة  األســرار  مــن 

بالكامــل حتــى اليــوم.

يــرى الزائــر فــي جولتــه، وبالقــرب مــن الخربــة التــي تعــد منطقــة 

مائمــة لمشــاهدة الطيــور، التــي تمــر منهــا، فيــرى الطيــور المقيمة 

محمية دير زراح

دير زراح

Km
10.50

نقطة النهاية

نقطة البداية

مراقبة الطيور

خربة دير زراح

مطلة

مكان استراحة
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كالــدوري، وعصفــور الشــمس الفلســطيني، ويمكــن رؤيــة الطيــور 

الجارحــة كالصقــور، وعقــاب العســل.

علــى  مطــاً  المحميــة،  قمــة  علــى  شــماالً  بااللتفــاف  الزائــر  يبــدأ 

يســتطيع  المســار  منتصــف  وفــي  االتجاهــات،  بكافــة  ســفوحها 

االســتراحة بإطالــة نحــو الشــرق علــى التجمعــات الفلســطينية، التــي 

تفصــل بينهــا وبيــن المســار وديــان تحمــل صفــات المنطقــة الطبيعيــة، 

وتغطيهــا األعشــاب والنباتــات التابعــة لمنــاخ البحــر األبيــض المتوســط.

حــدود  عنــد  رجوعــًا  غربــًا  متوجهــًا  شــماالً،  طريقــه  الزائــر  ويكمــل 

القمــة الشــمالية، بالقــرب مــن نقطــة اإللتفــاف هــذه. ويتوقــف الزائــر 

ــر مطلــة مميــزة للزائريــن؛ وذلــك بســبب  فــي أحــد النقــاط التــي تعتب

ــدادات مــن الوديــان والســهول والقمــم،  إطالتهــا شــماالً علــى امت

والتــي تميــز المشــهد فــي مختلــف أوقــات النهــار.

ويســتمر المســار مطــاً علــى الســفوح الشــمالية للمحميــة باالتجــاه 

الغربــي، لينتهــي علــى بعــد 3كــم مــن بدايتــه فــي قريــة ديــر رازح، 

التــي هــي المحطــة النهائيــة للمســار، والتــي مــن خالهــا يتعــرف 

الزائــر علــى بلدتهــا القديمــة بنســيجها المعمــاري المتميــز وآثارهــا 

المختلفــة.

أماكن قريبة

قرية دير رازح

هنــاك،  عــاش  الــذي  رازح،  القديــس  إلــى  يعــود  القريــة  اســم  ان   

ــرًا فيهــا، ويعــود تاريخهــا  ــة، وقــد كان يقطــن دي ــه تنســب القري وإلي

إلــى العصــر الكنعانــي. وقــد عرفــت القريــة فــي خمســينيات القــرن 

كانــت  تقليديــة  قديمــة  مطحنــة  وهــي  الحجــر،  ببابــور  الماضــي 

الحبــوب،  أنــواع  مختلــف  لطحــن  حولهــا  ومــا  للمنطقــة  تســتخدم 

التضييــق  بدائــل حديثــة، ونتيجــة سياســة  أنهــا توقفــت لوجــود  إال 

اإلســرائيلية علــى المنطقــة، وإغــاق مداخلهــا؛ ممــا جعــل الدخــول 

والخــروج منهــا صعبــًا إلــى حــد مــا.

 واليــوم تعتبــر الزراعــة أحــد مقومــات القريــة الحياتيــة، إضافــة إلــى 

اآلثــار  ببعــض  القريــة  المواشــي واألبقــار والدواجــن، وتشــتهر  تربيــة 

مثــل: خربــة الجــرف، والتــي تضــم آثــار كنيســة بيزنطيــة باعمدتهــا المائلــة 

ــة بأكملهــا  ــر القري ــة االرتفــاع، وتعتب ــا جدرانهــا متباين ــى األرض وبقاي عل

خربــة أثريــة بهــا جــدران، وصهاريــج، ومغــر ومقابــر منحوتــة بالصخــر.

التنوع الحيوي

تنمــو فــي جنبــات المحميــة وعبــر المســار أشــجار الخــروب، والتيــن، 

والعبهــر،  والقطلــب،  والســريس،  والبطــم،  الحلبــي،  والصنوبــر 

والزعــرور. 

الجشــنة  مثــل:  والحوامــة،  المغــردة  الطيــور  مشــاهدة  ويمكــن 

كبيــر، والعقــاب  أرقــط  الباهتــة، وعقــاب  المنقــار، والمــرزة  طويلــة 

الملكــي الشــرقي. ويشــاهد فــي المنطقــة كذلــك الســحلية عديمــة 

األطــراف والســلحفاة مهمازيــة الــورك. إضافــة إلــى خفــاش حــذوة 

الحصــان المتواجــد فــي كهــوف المحميــة.
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15مسارات عرب املحميات
اسم املسار

مسار محمية وادي غزة  

9 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار عرب محمية وادي غزة يبدأ رشقاً وصف المسار
من حدود قطاع غزة، ممتداً نحو البحر 

األبيض املتوسط غرباً.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ المســار مــن منطقــة شــرق قطــاع غــزة علــى ارتفــاع نحــو 80م 

عــن مســتوى ســطح البحــر، بالســير فــي أرض رمليــة ســهلة، ويمــّر 

بيــن الفينــة واألخــرى بأشــجار النخيــل والكينــا، ويســتمر غربــًا متوســطًا 

مجموعــة مــن المناطــق الســكنية )قريــة المغراقــة وجحــر الديــك 

والزهــراء(، والمخيمــات )مخيمــي البريــج والنصيــرات(.

ويمــّر الزائــر فــي المناطــق الرطبــة والبــرك عبــر الــوادي، التــي تعــد 

كالســمان  والمهاجــرة  المقيمــة  المائيــة  للطيــور  مناســبًا  موئــاً 

والبلشــونات. والتــي تنتشــر حولهــا نباتــات الحلفــا والبــوص، ويــدل 

وجــود بــرك الميــاه والحصــا علــى ســنوات طويلــة مــرت فيهــا الميــاه 

فــي هــذا الــوادي، والتــي قــد يصــل عمقهــا فــي الموســم المطــري 

إلــى مــا يزيــد عــن متريــن.

العصــر  التــي ســكنها اإلنســان منــذ  المناطــق  بأحــد  ويمــر المســار 

الكنعانــي، وتحيــط بــه الخــرب التــي تــدل علــى ذلــك )خربــة الرســم تقــع 

علــى بعــد حوالــي 1.5كــم مــن بدايــة المســار(، ويســتمر الزائــر بالســير 

الــوادي«  »صحــن  بـــ  المحلييــن  األهالــي  يســميه  مــا  إلــى  وصــوالً 

الواقــع شــرق البريــج. هنــاك مجموعــة مــن أشــجار الجميــز القديمــة. 

المســار مــع مجموعــة مــن األوديــة  الــوادي عبــر  ويتقاطــع هــذا  Km
10.50

نقطة النهاية

نقطة البداية

مراقبة الطيور

تل السنام

النصيرات

وادي غزة

النصيرات

مكان استراحة

طور اخبينة

خربة الرسم
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ــة  ــو قطــرون شــماالً، ووادي غلب ــل: وادي أب ــة، مث ــرة والضحل الصغي

ــًا. جنوب

يلتــف الزائــر عبــر هــذا المســار عبــر ثمانيــة أكــواع، ويــرى خالهــا شــجر 

عيــون  مــن  مجموعــة  وتتواجــد  وغيرهــا،  والكينــا  والكافــور  االثــل 

الميــاه عبــر هــذه االلتفافــات، منهــا: الشــالة والشــريعة، ويــرى الزائــر 

طائــر صيــاد الســمك الشــائع حولهــا.

وفــي منتصــف المســار، وبالقــرب مــن منطقــة يســميها األهالــي 

فــي  اســتراحة  علــى  الزائــر  يحصــل  أخبينــة«،  »طــور  بـــ  المحلييــن 

المحميــة الطبيعيــة الوحيــدة فــي القطــاع. وطــور أخبينــة تقــع علــى 

مــن  وتعتبــر  غــزة،  وادي  جســر  شــرق  جنــوب  700م  حوالــي  بعــد 

أقــدم المواقــع األثريــة فــي المنطقــة، إال أن المعلومــات المتوفــرة 

عنهــا قليلــة جــدًا.

طريــق  فــي  الثامــن  الكــوع  يســمى  مــا  أو  األخيــر  االلتفــاف  وبعــد 

المســار، وقبــل انتهائــه علــى بعــد حوالــي 1كــم، يمــّر الزائــر بخربــة 

ــة فيهــا،  ــم اكتشــاف نقــود ذهبيــة وفضي ــل النقــود، إذ ت ــم أو ت الصن

إلــى منحوتــات حجريــة، وأدوات واوانــي فخاريــة. إضافــة 

ومــا بيــن البريــج والنصيــرات يتجمــع جزئــي الــوادي اللــذان امتــدا شــرقَا 

بشــكل متــواز تقريبــَا، ثــم يســتمر التجمــع غربــَا حتــى البحــر األبيــض 

المتوســط إلــى مصــب بيــن الكثبــان الرمليــة، يصــل عرضــه إلــى 100م، 

فقــد خلــق هــذا النظــام البيئــي الســاحلي الرطــب تداخــاً فريــدًا فــي 

النظــم البيئيــة، وقــد ســجل فــي الــوادي 126 نــوع مــن الطيــور، 55 

منهــا مائيــة و 75 بريــة، و3 أنــواع مــن الثدييــات و19 نــوع مــن الزواحف، 

إضافــة إلــى 216 نــوع نباتــي منهــا 129 نــوع مســجل.

ويعــرف الــوادي قديمــًا باســم نهــر البيســور، وهنــاك الكثيــر مــن 

المعالــم األثريــة وبقايــا الخــرب علــى ضفتيــه عبــر امتــداده الطبيعــي 

والتاريخــي. ويبلــغ طــول الــوادي كامــا حوالــي 90كــم، ويمتــد مــن 

جبــال الخليــل شــرقًا، وبالتحديــد مــن وادي الشــعرية والرشــراش فــي 

بلــدة الســموع ، ويمتــد غربــا فــي أحضــان الطبيعــة. ويبلــغ طــول جزءه 

كانــت ميــاه هــذا  غــزة حوالي9كــم، وتاريخيــًا  الممتــد فــي قطــاع 

الــوادي تتجمــع قبــل وصولهــا إلــى غــزة فــي قنــاة ميــاه واحــدة، 

يغذيهــا حوالــي 25 مليــون متــر مكعــب مــن المــاء كل عــام، إال أن 

اقامــة الســدود مــن االحتــال اإلســرائيلي قبــل وصــول الميــاه إلــى 

غــزة قــد حــرم ســكان غــزة أحــد أهــم مصــادر الميــاه الطبيعيــة.

بهــذا  لحــق  الــذي  الضــرر  بمــدى  اإلحســاس  الزائــر  يخطــئ  ولــن 

الــوادي جــراء حرمانــه مــن كميــات كبيــرة مــن الميــاه الشــتوية بفعــل 

تدخــل ســلطات االحتــال االســرائيلي مــن جهــة، وتدفــق كميــة كبيــرة 

مــن الميــاه العادمــة اليــه مــن جهــة أخــرى، والتــي يصــل مقدارهــا 

إلــى 25 ألــف متــر مكعــب يوميــًا، وكذلــك مــن اســتخدامه مــع محيطــه 

القريــب للتخلــص مــن النفايــات الصلبــة، المنتشــرة بصــورة عشــوائية 

ــه. فــي جنبات
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أماكن قريبة

قرية املغراقة

وإلــى  غــزة،  مــن مدينــة  الجنــوب  إلــى  7كــم  القريــة حوالــي  تقــع 

الشــمال مــن وادي غــزة، وســميت بذلــك ألن ميــاه األمطــار كانــت 

تتجمــع فيهــا؛ نتيجــة لمــرور وادي غــزة بهــا، ممــا يتســبب بغــرق 

المنطقــة فــي كثيــر مــن األحيــان، ويعتمــد ســكانها علــى الزراعــة، 

مختلــف  فيهــا  وتــزرع  والبرتقــال،  والتيــن،  الزيتــون،  أشــجار  وفيهــا 

الخضــروات. أنــواع 

وهــي مقامــة فــوق أحــد أهــم التــال األثريــة، المســمى تــل العجــول، 

والتــي تعــود جــذوره إلــى العصــر البرونــزي المتوســط والمتأخــر، 

وقــد عثــر فيــه علــى جعاريــن )أختــام كان يســتخدمها الكنعانيــون 

الفرعونيــة،  الحاكمــة  األســر  جميــع  تمثــل  القدمــاء(  والمصريــون 

وفخــار، وعظــام بشــرة، وأكفــان فخاريــة وغيرهــا من البقايــا الحضارية 

الماديــة التــي تحتــاج مزيــدًا مــن االستكشــاف والدراســة.

التنوع الحيوي

تشــتهر المحميــة بالطيــور المقيمــة والمهاجــرة البريــة والمائيــة، 

ومنهــا: غــراب المــاء، والبجــع األبيــض، والبلشــونات، والصقــر الحــوام 

وغيرهــا. وتنمــو فــي جنبــات الــوادي، أنــواع مختلفــة مــن النباتــات 

واألزهــار مثــل البيســوم، والطيــون، وعــرق الليمون، والشــومر البري 

وغيرهــا. وفــي المحميــة أنــواع مختلفــة مــن الحشــرات والفراشــات، 

مثــل: الخبازيــة متوجــة الحركــة، الزرقــاء ذات الذيــل الطويــل، وعنقــود 

القــدس وغيرهــا.
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مسارات مواقع مهمة

16تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار عني البيضا -عني الساكوت  

5 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار يف مناطق السهول الرشقية وصف المسار
- األغوار الشاملية - بدءاً من قرية عني 
البيضا وانتهاءاً بالحدود األردنية رشقاً 

عند عني الساكوت

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار مــن منطقــة تقــع غــرب قريــة عيــن البيضــا، علــى بعد 

حوالــي 300م مــن الحــدود الغربيــة المغلقــة بالشــارع االلتفافــي 

الــذي فرضتــه قــوات االحتــال اإلســرائيلي فــي المنطقــة، ونقطــة 

بدايــة المســار تأتــي فــي منطقــة ســهلية ، فــي أراٍض خصبــة ذات 

تربــة بنيــة تميــل إلــى اللــون األحمــر بالقــرب مــن عيــن الشــمس.

 ويــرى الزائــر فــي بدايــة طريقــه شــرقًا مقــام الشــيخ محمــد، والــذي 

مــا زالــت آثــاره ماثلــة إلــى اآلن، ويســتمر الزائــر بالمســير شــرقًا عبــر 

ــر،  ــرت بشــكل كبي ــن البيضــا، والتــي اندث ــار عي ــدة، مــارًا عــن آث أراض البل

وهــي منطقــة صخريــة جميلــة، وفيهــا بركــة ميــاه طبيعيــة تحيطهــا 

أشــجار القصــب.

يقطــع الزائــر حوالــي 2.5كــم فــي أراضــي القريــة، مــارًا بتــل الشمســية 

)كان يضــم عينــا مــاء الشمســية الفوقــا والتحتــا، واللتــان كانتــا منبعــًا 

غنيــًا ودائمــا بالمــاء، قبــل أن يواجهــا نفــس المصيــر بخطــر الجفــاف؛ 

ــر  بســبب إجــراءات االحتــال االســرائيلي فــي المنطقــة(. ويغــادر الزائ

أراضــي القريــة مســتمرًا بالمشــي فــي منطقــة المنحــدرات الشــرقية، 

ــًا لرعــي الماشــية، وموقعــًا لمضــارب البــدو اللذيــن  التــي تعتبــر مكان Km
10.50

نقطة النهاية

نقطة البداية
مراقبة الطيور

مقام الشيخ محمدتل الشمسية

عين الشمس

عين البيضة

مراقبة الطيور

خربة السكوت

عين البيضة -عين السكوت

خربة تل الحمة

مكان استراحة

خربة ام العمدان

مكان استراحة

عين السكوت
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بــدأ وجودهــم يتناقــص فــي المنطقــة؛ بســبب إجــراءات االحتــال التــي 

تضيــق علــى الوجــود الفلســطيني، وحقــول األلغــام التــي زرعوهــا 

فــي المنطقــة. والجديــر بالذكــر أنــه لــم يكــن حتــى فتــرة وجيــزة مــن 

الممكــن الســير بالمنطقــة، حتــى تــم اإلعــان عــن طريــق آمــن لتمكيــن 

المســتوطنين مــن زيــارة عيــن الســاكوت فــي نهايــة المســار فــي 

أمــان، ممــا مكــن الفلســطينيين مــن الوصــول إلــى المنطقــة كذلــك.

ويســتريح الزائــر فــي منتصــف المســار، ليتمكــن مــن مشــاهدة الطيــور 

المهاجــرة والمقيمــة فــي المنطقــة المطلــة علــى كافــة االتجاهــات، 

الــوادي،  الطيــور مــن ميــاه  المالــح جنوبــًا، والتــي تســتفيد  وادي 

و جبــال االردن شــرقًا، وتحديــدا مرتفعــات وادي اليابــس، وهــو مــا 

يمنــح الزائــر نســائم شــرقية وشــجيرات فلســطينية أصيلــة تتــوزع فــي 

المنطقــة، ويمكــن رؤيــة الرتــم، والــدوم، والســدر خــال المســير.

ويســير الزائــر شــرقًا فــي أراض شــبه صحراويــة، وهنــاك نقطــة ثانيــة 

فــي الربــع األخيــر للمســار لمشــاهدة الطيــور، وعلــى الرغــم مــن 

صفــات المســار شــبه القاحلــة؛ إال أن وجــود عيــون المــاء فيــه تجعلــه 

نقطــة جــذب للطيــور فــي طريقهــا عبــر هــذه األراضــي.

الوســطى.  بالعيــن  مــارًا  الســاكوت،  عيــن  إلــى  الزائــر  يصــل  نهايــًة، 

إنهمــا واحتــان محاطتــان بالشــجيرات والقصــب تجعــان مــن الممتــع 

إلــى هــذه االســتراحة مذكــرة  بــا ظــال للوصــول  ارتيــاد المنطقــة 

ــر  ــراءى للزائ ــا يت ــا الواحــات. ومــن هن الســائر بقصــص الســندباد وحكاي

األراضــي الشاســعة تلــوح فــي نهايتهــا. ويوجــد قبيــل عيــن الســاكوت 

آثــار قريــة دمــرت بالكامــل عــام 1967، وهــي خربــة الســاكوت )مــازال 

أهلهــا يحملــون أوراقهــم »الكواشــين« مصمميــن علــى العــودة 
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يومــًا مــا، وكمــا تغســل ميــاه الســاكوت عنــاء التعــب، كذلــك ستغســل 

العــودة آالم الرحيــل والنــزوح(. 

أماكن قريبة

قرية عني البيضا

مدينة طوباس، وتبعــد  مــن  الشــرق  إلــى  البيضــا  عيــن  قريــة  تقــع 

25كــم عــن مركــز المحافظــة، ويعــود اســمها إلســم العيــن الرئيســية 

فيهــا، وهــي عيــن البيضــا، وال يعــرف الســبب فــي التســمية، إال أن 

بزراعــة مســاحات شاســعة  تذكــر قيــام األهالــي  المقــوالت  بعــض 

البيضــاء فــي ســنوات المحــل، إعتمــادًا علــى هــذه العيــن،  بالــذرة 

وربمــا ســميت بالبيضــا لهــذا الســبب.

ويعــرف األهالــي العديــد مــن العيــون فــي المنطقــة، أهمهــا: عيــن 

لقــوة  االســم  بهــذا  عرفــت  والثانيــة  الكبيــرة،  البيضــا  عيــن  البيضــا 

الديــر؛ وعيــون الشمســية  نبــع  إلــى  الميــاه فيهــا؛ إضافــة  تدفــق 

الفوقــا والتحتــا؛ وبليبــل والحمــة والمحيدريــات ونــورا جواهــر؛ وأبــو 

عفيــف؛ ودعيبــس؛ واعمــر؛ وقرعــان وغيرهــا. كانــت القريــة قديمــا 

الجفــاف.  خطــر  مــن  تعانــي  اليــوم  ولكنهــا  للميــاه  مصدرًامهمــًا 

وتعــد القريــة، منطقــة زراعيــة خصبــة تشــتهر بزراعــة الخضــار بالدرجــة 

واألشــجار  النخيــل  زراعــة  نحــو  مؤخــرًا  المزارعــون  ويتجــه  األولــى، 

الحمضيــات. وخاصــة 

التنوع الحيوي

تتبــع المنطقــة منــاخ إقليــم النباتــات اإليرانيــة - الطورانيــة، وتســود 

فيــه تربــة الســهول الرماديــة وتربــة اللويــس، ويتألــف مــن تجمعــات 

والطرفــاء،  واالثــل،  والعوســج،  الرتــم،  أهمهــا  قصيــرة،  شــجرية 

والسوســن، والســماق، والغرقــد، والســدر، والشــيح. وتتواجــد فيهــا 

أنــواع مختلفــة مــن الثدييــات، كالغــزال الجبلــي، وابــن اوى الذهبــي، 

والنمــس المصــري، والضبــع المخطــط، والشــيهم.

وتعتبــر ممــرًا للطيــور المهاجــرة، ومحطــة للطيــور األصيلة ، مثــل: القليعي 

الســوداء،  والحــداه  الملكــي،  والعقــاب  األســود،  والحجــل  المطــوق، 

واللقلــق االســود، والصــرد المقنــع، ورفــراف ابقــع، والقليعــي المطــوق.
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مسارات مواقع مهمة

17تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار املنطار - مار سابا  

11 كمطول المسار

متوسط الصعوبةدرجة الصعوبة

املسار يف برية القدس، رشق وصف المسار
السواحرة الرشقية، حتى دير مار سابا.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار مــن شــرق قريــة الســواحرة الشــرقية ، والتــي تقــع 

ــًا حــول  علــى بعــد 5كــم جنــوب شــرق القــدس، ويلتــف المســار جنوب

جبــل الحــزران، ليعــود ويلتقــي بالمســار مجــددًا قــرب نهايتــه، ويتوجــه 

الزائــر شــرقًا فــي بدايــة المنطقــة المســماة بريــة القــدس )الممتــدة 

شــرقًا عبــر الســفوح الشــرقية إلــى منطقــة الخــدود و أطــراف البحــر 

الميــت، وتتميــز بخصائــص طبيعيــة شــبه صحراويــة، ويطغــى علــى 

الكلــس،  أو  الجيــري  الحجــر  المنطقــة  فــي  الصخريــة  التكوينــات 

والدولومايــت، وهــي منطقــة رعويــة بشــكل عــام، وفيهــا موطــن 

لبعــض النباتــات النــادرة، وهــي منطقــة هامــة لمشــاهدة الطيــور 

المــارة، المقيمــة منهــا أو المهاجــرة(.

المنطــار،  جبــل  قمــة  إلــى  4كــم  حوالــي  بعــد  علــى  الزائــر  ويصــل 

500م عــن مســتوى ســطح البحــر. ويمتــاز  والــذي يرتفــع حوالــي 

الكثيــر مــن االطــال األثريــة فــي جنباتــه، ويمكــن  المنطــار بوجــود 

ــى  ــة مــن الحجــارة المربعــة، إضافــة إل ــة األساســات المبني ــر رؤي للزائ

اآلبــار المنحوتــة فــي الصخــر، ويشــعر الزائــر هنــا بإطالــة مميــزة علــى 

البحــر الميــت، ومقــام النبــي موســى شــرقًا، وعلــى خربــة مــرد وجبــل 

الفرديــس جنوبــًا ووديــان جنــوب القــدس. 

ويبــدأ الزائــر مــن منطقــة المنطــار بالتحــرك جنوبــًا، عبــر تــال متوســطة  Km
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االرتفــاع، تطــل شــرقًا علــى منطقــة البحــر الميــت، ويمــّر بأحــد تجمعــات 

ســتة  مــن  )واحــدة  الجهاليــن،  عــرب  المســماة  البدويــة  القــرى 

تجمعــات بدويــة، تتــوزع فــي أراضــي الضفــة الغربيــة، وهــو تجمــع 

مــن  المبنيــة  البيــوت  األهالــي  يســكن  حيــث  مــا،  حــد  إلــى  متمــدن 

الحجــر، وتوجــد فــي المنطقــة مدرســة أساســية لــأوالد والبنــات(، 

ورغــم ذلــك تتواجــد حظائــر تربيــة الحيوانــات، ويمكــن الحصــول علــى 

بعــض منتجــات األلبــان، التــي ينتجهــا األهالــي مــن الجبــن البلــدي، أو 

الزبــدة أو غيرهــا.

يمتــد المســار جنوبــًا حتــى يلتقــي بنقطــة تقاطــع المســار مــع وادي 

قــدرون، بالقــرب مــن بيــر الحطبــة، )الــوادي يمتــد مــن مدينــة القــدس، 

ــوادي الراهــب علــى  ــوم، ويســميان معــًا ب ــوادي هن ــا ب ليتحــد جنوب

مشــارف ديــر مــار ســابا، الــوادي ذاتــه يمتــد حتــى البحــر الميــت، إال أنــه 

اليــوم يطلــق عليــه اســم وادي النــار فــي المنطقــة جنــوب قريــة 

الســواحرة الشــرقية، وربمــا ذلــك ألهميتــه وصعوبــة المــرور فيــه، 

إذ يوصــف باألفعوانــي لكثــرة تعرجاتــه وصعوبــة تضاريســه، وربمــا 

للتلــوث الكبيــر الــذي لحــق بــه؛ نتيجــة الميــاه العادمــة التــي تمــر 

بأراضيــه بــا معالجــة(. 

ويكمــل الزائــر طريقــه جنوبــًا بمحــاذاة وادي قــدرون، وعبــر الســفوح 

ــاز  ــة خاصــة، وتمت ــر المنطقــة ذات صفــات طبيعي ــه، وتعتب الشــرقية ل

بإطالتهــا علــى الــوادي.

ويشــرف الزائــر علــى ديــر مــار ســابا مــن ارتفاعــات محاذيــة للــوادي، 

تعــد خطــرة فــي بعــض نقاطهــا، وخاصــة كلمــا اقتــرب الزائــر مــن الديــر 

، وعلــى ذلــك يجــب علــى الزائــر االســتعداد مــن حيــث اللبــاس، والتركيــز 

لتفــادي الخطــر فــي هــذه المنطقــة.

وينتهــي المســار فــي منطقــة ديــر مــار ســابا، ومــا يمنحــه للزائــر مــن 

صــور هندســية معماريــة مميــزة قــّل مثيلهــا فــي العالــم، إضافــة 

إلــى رؤيــة الكهــوف الطبيعيــة المنتشــرة فــي المنطقــة، والتــي 

كانــت ســكنًا للرهبــان والعابديــن، وتعتبــر اليــوم مكانــًا لتكاثــر الطيــور 
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الجارحــة، وخاصــة النــادرة منهــا. وفــي هــذا المــكان القدســي ينتهــي 

المســار، مــع فرصــة اللتقــاط الصــور واالســتمتاع بالمــكان.

أماكن قريبة

قرية السواحرة الرشقية

تقــع القريــة علــى قمــة ترتفــع حوالــي 520م عــن مســتوى ســطح 

البحــر، وهــي كانــت بلــدة واحــدة تســمى تاريخيــًا الســواحرة، ولكــن 

جــدار الضــم والتوســع االســتيطاني قســمها إلــى قســمين شــرقًا 

التــي  البدويــة،  العربيــة  القبائــل  باســم  القريــة  وســميت  وغربــًا، 

علــى  وتقــوم  والزراعــة،  االســتقرار  إلــى  تحولهــا  قبــل  ســكنتها 

أراضــي  بأنواعهــا، إذ أن معظــم  الحبــوب  الزراعــة، وأهــم زراعتهــا 

القريــة مراعــي، وتشــتهر برعــي المواشــي وصنــع األلبــان واألجبــان، 

وغيرهــا مــن الصناعــات الغذائيــة، واشــتهر أهاليهــا بتجــارة الملــح 

قديمــًا. 

وتمتــد أراضــي القريــة مــن تــل بيــوت فــي القــدس المحتلــة حتــى 

الخــرب  مــن  الكثيــر  القريــة  أراضــي  فــي  ويوجــد  الميــت،  البحــر 

الطريــق  بقايــا  مشــاهدة  ويمكــن  والتاريخيــة،  األثريــة  والمعالــم 

الملكــي الرومانــي القديــم، وكهــوف قديمــة، ومنطقــة الخشــنة، 

النصرانــي. وطاقــة  طبــق،  وأم 

وتتــوزع فــي أراضيهــا الممتــدة الكثيــر مــن المغــارات والخــرب، مثــل: 

مغــارة ديــر مكلــك، وخربــة المنطــار، وخربــة جنجــس، وخربــة قمــران. 

التنوع الحيوي

يمــّر المســار بالســفوح الشــرقية، التــي تشــكل جــزءًا من بريــة القدس، 

ــادرة، ويتواجــد فيهــا  ــاً لبعــض الثديــات ومنهــا الن ــر موئ والتــي تعتب

الضبــع المرقــط، وأرنــب الصحــراء البــري، والغــزال العربي، وغــزال الجبل 

الفلســطيني، ويمكــن مشــاهدة الزواحــف كالســحالي والحربــاء. أمــا 

مــن حيــث التنــوع النباتــي، فهنــاك بعــض النباتــات المتوطنــة والنــادرة 

ــة، والبــان  فــي هــذه المنطقــة، ومنهــا النفــل الفلســطيني، والحلب

الشــوكي، والنتــش. وتحلــق فــي ســماء المنطقــة الكثيــر مــن الطيــور 

الجارحــة، مثــل: النســر، والعويســق، والعقــاب المصــري وغيرهــا.
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مسارات مواقع مهمة

18تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار املخرور - بتري  

5 كمطول المسار

متوسط الصعوبةدرجة الصعوبة

يبدأ من وادي املخرور رشقاً إىل قرية وصف المسار
بتري، مروراً مبناطق تراث عاملي.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ المســار غــرب مدينــة بيــت جــاال، علــى بعــد حوالــي 2كــم مــن 

مركزهــا، فــي وادي ذي قيــم طبيعيــة وثقافيــة هامــة يســمى 

وادي المخــرور، )ســمي بهــذا االســم نتيجــة خــر الميــاه مــن منطقــة 

العيــن الجبليــة إلــى الــوادي(، وفــي هــذه النقطــة األقــرب إلــى بيــت 

جــاال يســميه األهالــي منطقــة عيــن كبريانــوس، وهــي عيــن توجــد 

فــي المــكان، ومــن هنــا يبــدأ الزائــر مســارًا طبيعيــًا غايــة فــي الجمــال، 

باتجــاه قريــة بتيــر إلــى الغــرب.

ووادي المخــرور هــو جــزء مــن واد طبيعــي يمتــد مــن وادي الولجــة 

والكريمــزان إلــى جنــوب القــدس ويتصــل مــع وديــان حوســان ونحالين. 

ويعتبــر أحــد أهــم مناطــق بيــت لحــم الغنيــة بالتنــوع الحيــوي، حيــث 

يمكــن للزائــر االســتمتاع بمشــاهدة العديــد مــن أصنــاف الحيوانــات، 

والطيــور واألشــجار. وكمــا يســتهوي هــذا الــوادي ومحيطــه القريــب 

العصــور  فــي  اإلنســان  جــذب  فقــد  الحاضــر  الوقــت  فــي  الزائريــن 

القديمــة لتأســيس قــرى ابتــداءًا مــن العصــر البرونــزي المتوســط 

وحتــى الفتــرات اإلســامية المبكــرة، والتــي يمكــن مشــاهدة انقاضها 

والتمتــع بقيمهــا الثقافيــة، والتاريخيــة، والفنيــة وخصوصــا االرضيــات 

الفسيفســائية.

يســير الزائــر عبــر وادي المخــرور، ويســتمر بالســير فــي الــوادي حتى  Km
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منطقــة القصيــر، المطلــة علــى المدخــل الشــرقي لبتيــر مــن منطقــة 

المخــرور، ويطــل الزائــر شــماالً علــى وادي تمــر بــه ســكة الحديــد، )مــر 

ــه،  أول قطــار فــي القريــة عــام 1895م، وكان فــي القريــة محطــة ل

وحتــى اليــوم يمــر بالقريــة قطــار تــل الربيــع(.

ويصــل الزائــر عيــن عمــدان )عيــن العمــدان(، وعلــى بابهــا بركــة مربعــة 

تتدفــق الميــاه مــن الصخــور داخلهــا، ومنهــا تســيل فــي قنــوات إلــى 

الحقــول. وبعــض هــذه القنــوات قديــم محفــور فــي الصخــر وأجــري 

عليــه ترميمــات فــي فتــرات مختلفــة، ومنهــا حديــث مصنــوع مــن 

ــري المزروعــات  ــوات تســتخدم بكثافــة ل االســمنت. بقيــت هــذه القن

تحــول كثيــر  بالتدريــج بســبب  ثــم هجــرت  1967م، ومــن  حتــى عــام 

ــة  ــن إلــى ســوق العمــل المأجــور. تنمــو األشــجار الحرجي مــن الفاحي

فــي منطقــة العيــن، وتشــكل واحــة صغيــرة خّابــة تســر الناظريــن، 
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وتســتهوي أنواعــًا كثيــرة مــن الطيــور لبنــاء اوقارهــا علــى اغصانهــا.

ويســتمر الزائــر بالمســير فــي طريــق متبايــن االتســاع والتضاريــس، 

مطــاً علــى سناســل حجريــة )جــدران زراعيــة( فيهــا أكثــر مــن 200 

مليــون حجــر، رتبتهــا يــد اإلنســان فــي مشــهد محفــوظ كتــراث عالمــي، 

ويصــل طــول هــذه السناســل حوالــي 454 ألــف متــر، بناهــا اإلنســان 

منــذ آالف الســنين لاســتفادة مــن مناطــق تتــدرج بانحدارهــا بشــكل 

ــح مــن الممكــن زراعتهــا. ــر؛ ليصب كبي

ويوجــد فــي منطقــة المســار ومــن حولهــا أكثــر مــن عشــرة عيــون 

مــاء، منهــا: البلــد، والجامــع، والعمــدان، وعطــرة، وبردمــون، والفــّوار، 

وابّســين. وتعتبــر عيــن البلــد األكثــر تدفقــًا، واألساســية للزراعــة حتــى 

اليــوم، وتنقســم إلــى حــوض رأس العيــن وحمــام العيــن، وهنــا البركة 

الرومانيــة والقنــوات المنحوتــة فــي الصخــر، والتــي مــا زال األهالــي 

الحــارة. يوجــد  أيــام الصيــف  يســتخدمونها للســباحة واللهــو فــي 

عــدة مطاعــم فــي بدايــة المســار ونهايتــه، مثــل: مطعــم المخــرور، 

ومنتجــع بتيــر الســياحي، ومطعــم الخربــة، ويمكــن زيــارة متحــف بتيــر 

البيئــي، ويوجــد محــل لشــراء هدايــا تذكاريــة )أعمــال يدويــة وتراثيــة(.

أماكن قريبة

قرية بتري

تقــع قريــة بتيــر، وهــي إحــدى القــرى المحاذيــة للخــط األخضــر، إلــى 

ــة بيــت لحــم، وترتفــع حوالــي 670م عــن  الشــمال الغربــي مــن مدين

مســتوى ســطح البحــر. ُذكــرت عــدة روايــات حــول أصــل تســمية بتيــر 

بهــذا االســم، فمنهــا مــا يعيــده إلــى »بتــر« فــي اللغتيــن العربيــة 

أصــل  إلــى  والفينيقيــة بمعنــى قطــع وفصــل؛ ومنهــا مــا يعيــده 

كنعانــي: »بيــت إيــر« بمعنــى بيــت الطيــر لكثــرة الطيــور فيهــا، أو إلــى 

ــام فيهــا. كمــا  ــرة تربيــة األغن ــرة الغنــم لكث ــرا« بمعنــى حظي »بيت-تي

عرفــت القريــة فــي الفتــرة الرومانيــة، حينمــا كانــت قلعــة حصينــة، 

باســم »بثثير«/ Bethther.  يرجع تاريخ القرية ومحيطها القريب إلى 

العصــور البرونزيــة، والحديديــة، والرومانيــة، والبيزنطية، واإلســامية 

أراضيهــا عــدة مواقــع ومعالــم  المختلفــة، ويوجــد فــي  بفتراتهــا 

أثريــة. وفــي القريــة مقامــات عديــدة، أهمهــا: مقــام أبــو يزيــد صاحب 

الكرامــات، الــذي تضــيء فيــه النســاء الشــموع إلــى اليــوم ويمتــاز 

بقبتــه الخضــراء، كمــا تضــم القريــة احيــاءًا ســكنية قديمــة منهــا حــارة 

الســبع أرامــل فــي مدخــل القريــة. تمتــاز القريــة بمشــهد ريفــي خــّاب 

يعبــر عــن إرث حضــاري وطبيعــي مميــز ، وتشــتهر بالزراعــة المرويــة 

مــن العيــون الكثيــرة فــي جنباتهــا، ومنهــا الباذنجــان البتيري الشــهير.

ولتميــز قريــة بتيــر بمشــهدها الطبيعــي والحضــاري الــذي يضــم في 

جنباتــه المصاطــب والجــدران الزراعّيــة، والمواقــع والمعالــم األثريــة، 

الفلســطيني  واآلثــار  الســياحة  وزارة  نجحــت  فقــد  الميــاه  وعيــون 

بــادراج بتيــر فــي عــام 2014م ضمــن قائمــة مواقــع التــراث العالمــي، 

قبــل  مــن  المحمّيــة  بالخطــر  المهــدد  العالمــي  التــراث  وقائمــة 

منظمــة األمــم المتحــدة للثقافــة والعلــوم )اليونســكو(.

التنوع الحيوي

مثــل:  األشــجار،  أنــواع  مــن  العديــد  علــى  النباتــي  الغطــاء  يشــمل 

والخــروب،  والجــوز،  والمشــمش،  والتيــن،  واللوزيــات،  الزيتــون، 

مثــل:  الموســمية  النباتــات  فيهــا  وتكثــر  وغيرها.كمــا  والبلــوط 

والخــردل. النعمــان،  وشــقائق  األقحــوان، 

ويوجــد فيهــا أنــواع كثيــرة مــن الطيــور، مثــل: الشــحرور، المميــز فــي 

ســاعات الصبــاح بتغريــده، وأبــو الحنــاء، والســمنه المغــرده، وعصفــور 

الشــمس الفلســطيني، والبلبــل، ونقــار الخشــب الســوري.
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مسارات مواقع مهمة

19تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار ارطاس - تقوع  

9 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار يبدأ  يف قرية ارطاس عرب برك وصف المسار
سليامن ووادي ارطاس إىل قرية تقوع 

جنوباً.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

ارطــاس  قريــة  فــي  بــرك ســليمان  مــن  بالقــرب  المســار  هــذا  يبــدأ 

الواقعــة إلــى الغــرب مــن مدينــة بيــت لحــم حتــى يصــل إلــى قريــة 

تقــوع. وتعتبــر بــرك ســليمان، وعددهــا ثــاث، مــن أهــم خزانــات الميــاه 

الســطحية فــي فلســطين تبعــا لحجمهــا ولدورهــا فــي تزويــد الميــاه 

لتجمعــات ســكانية عديــدة. وتقــع هــذه البــرك فــي واد ضحــل ينحــدر 

باتجــاه الشــرق وتنمــو فيــه ومــن حولــه األشــجار الحرجيــة، وخصوصــا 

الصنوبــر. والبــرك الثــاث محفــورة فــي الصخــر الطبيعــي فــي جزئهــا 

األســفل ومبنيــة بالحجــارة مــن األعلــى، وتتــراوح ابعادهــا بيــن 116-

177م طــوال، و63-76م عرضــا، و7-15م عمقــًا، ويوجــد فــي كل منهــا 

درج حجــري واحــد أو اثنيــن يوصــل إلــى اســفلها. عرفــت هــذه البــرك 

فــي المصــادر القديمــة باســم بــرك المرجيــع، وبيــن األهالــي باســم 

وذلــك  )الشــرقية(،  والتحتــا  والوســطى،  )الغربيــة(،  العليــا  البركــة 

البركــة  12م عــن مســتوى  ينخفــض  الشــرقية  البركــة  الن مســتوى 

الغربيــة، و6م عــن مســتوى البركــة الوســطى. ترتبــط هــذه البــرك 

ومــع  الســلطان  بنــت  وبركــة  العــروب  بركــة  مــع  قنــوات  بواســطة 

وادي البلــوع ووادي البيــار، وتتجمــع فيهــا ميــاه االمطــار الهاطلــة 

ــت تنقــل مياههــا إلــى مدينتــي  ــة. كان ــال المحاذي علــى ســفوح الجب Km
10.50
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ــت أجــزاء منهــا موجــودة  ــاة مــا زال بيــت لحــم والقــدس بواســطة قن

فــي مكانهــا األصلــي. مــا زال تاريــخ انشــاء هــذه البــرك غيــر معــروف، 

ولكــن بعــض الشــواهد االثريــة تدلــل علــى ان اثنتيــن منهــا ُبنيتــا فــي 

الفتــرة الرومانيــة، والثالثــة فــي الفتــرة المملوكيــة. ومــن الراجــح 

بــان تســميها باســم »بــرك ســليمان« تعــود إلــى الســلطان ســليمان 

القانونــي الــذي قــام بترميمهــا وإصــاح قنواتهــا. 

وتوجــد مباشــرة إلــى الشــمال مــن هــذه البــرك قلعــة ضخمــة مكونــة 

مــن عــدة وحــدات معماريــة مكونــة مــن مســجد واحــد وخمســين 

قلعــة  باســم  وتعــرف  مكشــوفة،  ســاحات  إلــى  باإلضافــة  غرفــة 

البــرك أو قلعــة مــراد نســبة إلــى بانيهــا الســلطان مــراد الرابــع الــذي 

حكــم فــي القــرن الســابع عشــر الميــادي. وقــد تــم ترميــم هــذه 

القلعــة لتصبــح تحفــة معماريــة معبــرة عــن جــزء مــن تاريــخ العمــارة 

التقليديــة الفلســطينية، وتســتخدم مرافقهــا حاليــا لعــرض المــواد 

األثريــة والتراثيــة ولعقــد المؤتمــرات والمهرجانــات. ويســتطيع الزائــر 

الصناعيــة  واألدوات  والمجوهــرات  الملبوســات  برؤيــة  االســتمتاع 

ــر عــن  والزراعيــة التقليديــة، ومفاتيــح باحجــام واشــكال مختلفــة تعب

مــن عصــور  أدوات واوانــي فخاريــة  إلــى  باإلضافــة  العــودة،  حــق 

مختلفــة. ويذكــر بــان الســلطان مــراد الرابــع قــام بانشــاء هــذه القلعــة 

لحمايــة البــرك وقنواتهــا مــن العابثيــن، ولحمايــة الطريــق التجــاري 

الــذي كان يربــط بيــن مدينتــي الخليــل والقــدس.
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ويكمــل الزائــر شــرقًا بمحــاذاة البــرك، محاطــًا بأشــجار الســرو والصنوبــر 

إلــى ديــر الجنــة المقفلــة، وهــي واحــة طبيعيــة، تمتــاز بمناظرهــا 

األشــجار  تكســوها  جبــال  قلــب  فــي  فهــي  الجميلــة،  الطبيعيــة 

الطبيعيــة والمزروعــة، ويقطــع الزائــر مســافة قصيــرة نســبيًا عبــر 

ــة شــجرية مميــزة، فيهــا  ــر، الــذي يتوســط غاب ممــر جميــل نحــو الدي

البطــم والخــروب والبلــوط وغيرهــا. وقــد شــّيد ديــر الجنــة المقفلــة 

مــع بدايــة القــرن العشــرين الميــادي، ويعتبــر أحــد أبــرز المعالــم 

الدينيــة والســياحية فــي قريــة أرطــاس. ومــن المعلــوم بأنــه بنــي 

أرطــاس، واطلــق  زار  اآلرغــواي عندمــا  أســاقفة  رئيــس  مــن  بطلــب 

عليــه هــذه التســمية نســبة إلــى اآليــة فــي نشــيد األناشــيد »أختــي 

العــروس جّنــة مقفلــة، عيــن مقفلــة، ينبــوع مختــوم«.

يتوجــه الزائــر مــن الديــر شــرقًا نحــو وادي ارطــاس، ويتوقــف بالقــرب 

مــن عيــن ارطــاس الواقعــة علــى بعــد 2 كــم شــمال الــوادي، ويوجــد 

هنــاك بقايــا قنــوات ميــاه رومانيــة، احداهــا كانــت تمتــد جنوبــًا بطــول 

8كــم حتــى تصــل بركــة الحّمــام الواقعــة فــي الفرديــس، وأخــرى 

إلــى  - كانــت تصــل مياههــا  الطواحيــن  باســم قنــاة قصــر  –عرفــت 

الطواحيــن علــى بعــد كيلومتــرات قليلــة مــن العيــن والتــي مــا زالــت 

آثارهــا إلــى اليــوم. ويمكــن للزائــر رؤيــة الكهــف القديــم الــذي تنبــع 

مــن جوفــه الميــاه، والتــي تــروي الــوادي، باالضافــة إلــى مجموعــة 

مــن العيــون األخــرى التــي تزخــر بهــا المنطقــة، مثــل: راس العيــن، 

والنبــع  البــك،  وعيــن  الفروجــة،  وعيــن  أيــوب،  وعيــن  البــرج،  وعيــن 

المختــوم.

خايــل  قريــة  مــن  الشــرق  وإلــى  الــوادي  عبــر  جنوبــًا  الزائــر  يتجــه 

اللــوز عبــر تــال مرتفعــة، بعضهــا مــزروع، ولكنهــا تتحــول إلــى شــبه 

قاحلــة كلمــا اتجــه الزائــر جنوبــًا، ويصــل الزائــر إلــى قريــة حرملــة علــى 

بعــد حوالــي 9كــم مــن بدايــة المســار، وفيهــا يمكــن الحصــول علــى 

القريــة  طبيعــة  علــى  ويتعــرف  بــه،  يقتــات  بمــا  والتــزود  اســتراحة 

التاريخيــة والتراثيــة.  وصفاتهــا 

ويمكــن للزائــر التوجــه إلــى جبــل هيروديون/الفرديــس، وهــو جبــل 

صناعــّي مخروطــي الشــكل يشــرف علــى مســافة بعيــدة فــي كل 

ــاه  ــي 830م عــن مســتوى ســطح البحــر. بن االتجاهــات، ويرتفــع حوال

الملــك هيــرودس فــي القــرن األول قبــل الميــاد، واســتمر الســكن 

فيــه حتــى فتــرات متأخــرة حيــث كشــف عــن عــدة كنائــس مــن الفتــرة 

البيزنطيــة فــي أســفل الجبــل باتجــاه الشــمال الغربــي. أجريــت فــي 

الموقــع العديــد مــن مواســم التنقيــب االثــري، وكشــفت اعمالهــا 

عــن بقايــا معماريــة كثيــرة. ويمكــن للزائــر التمتــع بمشــاهدة االســوار 

واالبــراج التحصينيــة متقنــة البنــاء، وقصــر الملك، والحّمام، والمســرح، 

وبنــاء دينــي، وغــرف ســكنية، باإلضافــة إلــى إمكانيــة نــزول الزائــر عبــر 

نفــق محفــور فــي الصخــر مــن قمــة التــل إلــى بــرك كبيــرة اســتخدمت 

لتجميــع ميــاه االمطــار.

ويتوجــه الزائــر إلــى الجنــوب الغربــي نحــو المدخــل الغربــي لقريــة 

تقــوع وفيهــا ينتهــي المســار، ليســتريح فــي بيــت ضيافــة أبــو نســيم، 

ويــزور عــددًا مــن المواقــع التاريخيــة واألثريــة، كالمعموديــة وخربــة 

تقــوع وغيرهــا.

أماكن قريبة

وادي خريطون

مــن  الشــرقي  الجنــوب  إلــى  2كــم  حوالــي  خريطــون  وادي  يبعــد 

الفرديــس أو هيروديــون، ويعتبــر جــزءًا مــن وادي تقــوع. وقــد أطلــق 

عليــه هــذا االســم نســبة إلــى الراهــب خريطــون الــذي جــاء اليــه فــي 

القــرن الرابــع الميــادي، وبنــى فيــه ديــرًا. يجــري فــي الوقــت الحالــي 

جــدول صغيــر فــي هــذا الــوادي، ويذكــر بانــه كان ســابقًا غزيــر الميــاه. 

يوجــد علــى جانبيــه بقايــا طواحيــن كانــت تــدار بواســطة الريــاح، وعــدد 
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مــن المغــاور الطبيعيــة والصناعيــة. ومــن أهــم هــذه المغــاور كل 

مــن مغــارة خريطــون، والعــرق األحمــر، وأم القلعــة، وأم قطفــة. 

وقــد ســكنها االنســان فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ، وعثــر فيهــا علــى 

أدوات حجريــة، كمــا عثــر فــي مغــارة أم قطفــة علــى دالئــل اســتخدام 

القديــم. وتعتبــر مغــارة خريطــون مــن  الحجــري  العصــر  النــار فــي 

أحــد أكبــر المغــاور الطبيعيــة فــي فلســطين، وتتكــون مــن العديــد 

مــن الحجــرات، بعضهــا قليــل االرتفــاع؛ ممــا يتطلــب الزحــف خالهــا، 

وبعضهــا يصــل ارتفاعــه إلــى 15م، وهــي مغــارة طبيعيــة ســكنها 

ــادة والتأمــل فــي بريــة القــدس. القديــس خريطــون للعب

قرية أرطاس 

الجّنــة«،  أو  »البســتان  وتعنــي  التينــي  أصــل  مــن  كلمــة  أرطــاس 

ببســاتينها  وتمتــاز  المقفلــة،  الجّنــة  المنطقــة  أهالــي  ويســميها 

زيتــون، وكرمــة، ورمــان، وتيــن،  المثمــرة مــن  باألشــجار  المزروعــة 

واســعة  بمســاحات  وكذلــك  ومشــمش؛  وتفــاح،  وبرقــوق،  وخــوخ، 

مزروعــة بالخضــروات مــن خــس، وخيــار، وقرنبيــط، وفــول، وفاصوليــا، 

والتــي تعتمــد علــى الزراعــة المرويــة بفضــل وجــود ينابيــع الميــاه 

بــان أرطــاس مشــهورة بزراعــة الخــس،  المحيطــة. والجديــر بالذكــر 

ولذلــك يقــام فــي القريــة ســنوّيًا منــذ عــام 1994م مهرجانــا يعــرف 

األهالــي  فيهــا  يجتمــع  مناســبة  يكــون  الخــس«  »مهرجــان  باســم 

والــزوار لاســتمتاع بفقــرات المهرجــان، وابتيــاع خضــار الجنــة المقفلــة 

إلــى بســاتينها، ومزروعاتهــا،  المزارعيــن مباشــرة. وباإلضافــة  مــن 

وبيئتهــا الخّابــة يوجــد فــي القريــة عــدد مــن الخــرب األثريــة كالخربــة 

العليــا، وخربــة البصــة، وخربــة الخــوخ. وهــذا يجعلهــا مقصــدًا ســياحيًا 

وترفيهــًا، ويقــال بــأن مــن يــزور أرطــاس يعــود اليهــا. 

قرية تقوع  

تقــع قريــة تقــوع إلــى الجنــوب الشــرقي لمدينــة بيــت لحــم وإلــى 

ــي 825م عــن مســتوى  ــار، وترتفــع حوال ــت فّج ــة بي الشــرق مــن قري

 ،»Thecua« ســطح البحــر. عرفــت القريــة فــي الفتــرة الصليبيــة باســم

ــت أراضيهــا  ــام، وقــد كان وربمــا يشــير اســمها إلــى مــكان نصــب الخي

موقوفــة علــى الحــرم اإلبراهيمــي الشــريف. ذكــرت فــي معجــم 

البلــدان علــى أنهــا مــن قــرى بيــت المقــدس، وأن عســل نحلهــا يضــرب 

فيــه المثــل. وتحتــوي نــواة القريــة التاريخيــة علــى بقايــا أبنيــة )منهــا 

كنيســة(، وأعمــدة، وكهــوف، ومدافــن منحوتــة فــي الصخــر. تمتــد 

رعــوي  نشــاط  وفيهــا  الميــت،  البحــر  حــدود  حتــى  شــرقًا  أراضيهــا 

مميــز، وتمتــاز بمنتجــات حليــب الماشــية البلديــة كالزبــدة والجبنــة 

وغيرهــا، والتــي يمكــن للزائــر االســتمتاع بمذاقهــا المميــز. 

التنوع الحيوي

ــاخ شــبه الصحــراوي،  ــع بمن ــاه فيــه ويتمت ــاز المســار بوفــرة المي يمت

حيــث  المســار،  مــن مقاطــع  كثيــر  فــي  الطيــور  ويمكــن مشــاهدة 

يشــاهد الغطــاس الصغيــر، والبــط الخضــري، وصيــاد الســمك الشــائع، 

والســماك أبيــض الصــدر، ونقــار الخشــب الســوري، والذعــرة الصفــراء، 

ودجاجــة المــاء، والعوســق، والباشــق، والســمنة المفــردة وغيرهــا.

وتوجــد الكثيــر مــن الثدييــات، مثــل: الثعلــب األحمر، والحرباء، وســلحفاة 

مهمازيــة الــورك، والحــرذون، والخفــاش، والنيــص أو الشــيهم، وفــار 

الخلــد األعمــى وغيرهــا، وتتــوزع فــي المســار حســب طبيعتــه الكثيــر 

واألقحــوان،  والزعمطــوط،  وزعفــران،  الصنوبــر،  مثــل:  النباتــات،  مــن 

ــر، والميرميــة، والخــروب، وشــقائق النعمــان وغيرهــا. والزعت
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مسارات مواقع مهمة

20تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار سوسن فقوعة  

4 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

عرب قرية فقوعة موطن السوسن وصف المسار
الشهري -النبتة الوطنية لدولة فلسطني

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

ــدأ المســار مــن جنــوب قريــة فقوعــة التــي ترتفــع حوالــي 400م  يب

عــن مســتوى ســطح البحــر، وتوجــد مــن حــول القريــة ســهول ممتــدة 

واســعة فــي كافــة االتجاهــات، ويتجــه الزائــر جنوبــًا نحــو الســهول 

الواســعة، ويطــل شــرقًا علــى جبــال جلبــوع فــي الداخــل الفلســطيني 

أصيلــة  شــجرية  بغابــات  مغطــاة  جبليــة  مرتفعــات  وهــي  المحتــل، 

ومدخلــة، تضفــي هــذه المرتفعــات الجبليــة صــورة جميلــة جــدًا ترافــق 

أثنــاء نزولــه نحــو الســهول، وُيشــاهد فــي هــذه المنطقــة  الزائــر 

غــزال الجبــل الفلســطيني، وقــد يكــون هــذا فــي أوقــات معينــة مــن 

النهــار دون ســواها، فينشــط الغــزال فــي وقــت الفجــر والغــروب 

فقــط، كونــه يتحاشــى الظهــور تحــت أشــعة الشــمس، ويمتــاز بشــّدة 

حــذره، وســرعته، وكثــرة حركتــه، ويســتطيع القفــز لمســافات طويلــة 

باســتخدام قوائمــه األربعــة.

ياحــظ  المســار،  نهايــة  وحتــى  فقوعــة،  قمــة  إلــى  الســير  وعنــد 

الزائــر التنــوع الطبيعــي الخــاب الــذي تزينــه سوســن فقوعــة، والتــي 

تزهــر فــي بدايــة فصــل الربيــع، فضــاً عــن الكثيــر مــن النباتــات البريــة، 

واألزهــار الطبيعيــة، والفراشــات والحشــرات، التــي تقطــن األرض قبــل 

ــًا عليهــا. اإلنســان، وســتظل شــريكًا لــه، أمين

خربة أبو عنقر
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أمـــا غربـــًا، فيطـــل الزائـــر علـــى ســـهل مـــرج ابـــن عامـــر، وهـــو أحـــد 

ـــه ســـّلة فلســـطين  ـــًا بأن ـــر ســـهول فلســـطين، وعـــرف تاريخي أهـــم وأكب

القـــرى  مـــن  مجموعـــة  تحـــّده  غربـــّا،  الســـهل  ويمتـــد  الغذائيـــة، 

الفلســـطينية فـــي مشـــهد جميـــل يمتـــاز بنســـيم البحـــر العليـــل، الـــذي 

يضفـــي علـــى الرحلـــة جمـــاالً وراحـــة يســـتمتع بهـــا الزائـــر، وتمتـــاز 

ــر  ــإن كان الزائـ ــر«، فـ ــا صبـ ــال »فقوعـــي يـ ــر حتـــى يقـ ــة بالصبـ المنطقـ

ينـــوي زيـــارة فقوعـــة فـــي الربيـــع لرؤيـــة سوســـن فقوعـــة، فـــا بـــد 

ــال  ــا، ويقـ ــر المميـــز فيهـ ــًا؛ لتنـــاول الصبـ ــارة صيفـ لـــه مـــن إعـــادة الزيـ

أنـــه حيثمـــا يوجـــد الصبـــر توجـــد بقايـــا خربـــة تـــدل علـــى حيـــاة فـــي 

قديـــم الزمـــان، زرعهـــا اإلنســـان األول للحمايـــة والغـــذاء معـــًا.

ويســـتمر الزائـــر جنوبـــًا، وعلـــى مســـير 1كـــم تقريبـــًا يمكـــن التوقـــف 

ــاز  ــي تمتـ ــة، التـ ــذه المنطقـ ــي هـ ــط فـ ــي تحـ ــور التـ ــاهدة الطيـ لمشـ

بوفـــرة الغـــذاء وتوفـــر بقـــع مائيـــة متفرقـــة، وتتواجـــد فيهـــا الطيـــور 

المقيمـــة والمهاجـــرة فـــي مواســـم مختلفـــة، فيمكـــن مشـــاهدة 

الفلســـطيني  الشـــمس  كعصفـــور  والصغيـــرة  الحوامـــة،  الطيـــور 

ــره. وغيـ

جنوبــًا يكمــل الزائــر، فــي مســار ســهل حتــى يصــل إلى نقطة اســتراحة 

فــي منتصــف المســار تقريبــًا، هنــاك يســتعد للوصــول إلــى مســار 

السوســن المعــّد للزيــارة، فيســتمتع بمشــاهدتها دون قطفهــا أو 

تدميرهــا بــأي شــكل كان، ويمــّر الزائــر فــي مســار السوســن؛ ليحظــى 

بفرصــة مشــاهدة هــذه النبتــة النــادرة فــي حديقــة السوســن، والتــي 

تتفــرد بهــا هــذه المنطقــة مــن العالــم، حيــث ينتهــي المســار علــى 

بعــد 3كــم مــن نقطــة بدايتــه جنــوب القريــة.

أماكن قريبة

يرجــح تســميتها إلــى شــقها المحتــل عــام 1948، حيــث تتفجــر فــي 

أراضيهــا ســبعة عيــون ميــاه مختلفــة ، وتكــون فقاقيــع الميــاه الّدالــة 

علــى تدفقهــا، ومنهــا اشــتق اإلســم، رغــم أن البعــض يشــير إلــى 

أن التســمية مرتبطــة بنبــات الفقــع -الفطــر-، الــذي ينمــو بكثــرة فــي 

المنطقــة وتتميــز بــه.

ويعــود تاريــخ القريــة إلــى العصــر الكنعانــي ومــا تــاه مــن عصــور 

تاريخيــة، فالمغــارات والكهــوف وبقايــا البيــوت الســكنية القديمــة 

فــي المنطقــة تــّدل علــى ذلــك، إضافــة إلــى اآلبــار والمقابــر ومعاصــر 

الزيتــون والعنــب. وفــي القريــة يمكــن للزائــر اإلســتفادة مــن بعــض 

الخدمــات قبــل وبعــد الرحلــة، وفيهــا ومــن علــى جبالهــا يمكــن رؤيــة 

جبــل الكرمــل غربــًا، وجبــال عجلــون شــرقًا، وجبــل الطــور والجليــل فــي 

الناصــرة، وبيــن هــذه الجبــال ســهول واســعة ممتــدة، تزينهــا األلــوان 

وتعــزف فيهــا الطيــور ألحــان الفــرح والحريــة.

التنوع الحيوي

مــن أهــم النباتــات البريــة التــي تميــز هــذا المســار -والــذي ســمي 

هــو  الملكــي  والسوســن  فقوعــة،  سوســن  نبتــة  هــي  باســمها-، 

الزهــرة الوطنيــة لدولــة فلســطين، فقــد تــم اتخــاذ هــذا القــرار فــي 

2015/2/24 م، مــن قبــل مجلــس الــوزراء الفلســطيني. وهــي تتبــع 

العائلــة السوســنية، غيــر شــوكية، غيــر عصارية، ســريعة الزوال.لونها 

بنفســجي أو قرمــزي، تتفتــح فــي آذار ونيســان. أوراقهــا متبادلــة 

متكاملــة خطيــة، ســنانية الشــكل، واحــدة عنــد كل عقــدة. يصــل طــول 

الســاق إلــى 60ســم، وتنبــت أعلــى كل ســاق زهــرة واحــدة فقــط. 

نــادرة، ولكــن  تصنــف فلســطينيًا علــى أنهــا مــن الممكــن أن تصبــح 

المنطقــة تزخــر بالكثيــر مــن األزهــار التــي تحيــط بسوســن فقوعــة، 

كمــا الوصيفــات حــول ملكتهــم، فهنــاك الحنــون والطيــون ونجمــة 

مريــم، والثــوم البــري والبصــل البــري وغيرهــا. وينمــو فــي المنطقــة 

الزعمطــوط، واللــوف، والكثيــر مــن األعشــاب البريــة.

للطيــور  ممــرًا  عامــر-،  ابــن  مــرج  ســهل  منطقــة  كل  -كمــا  وتعتبــر 

ومســتقرًا لبعضهــا، ويمكــن رؤيــة العقــاب، والصقــر، الباشــق، وكذلــك 

مختلــف أنــواع الطيــور الصغيــرة.
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مسارات مواقع مهمة

21تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار عجة  

3 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار عرب قرية عجة واملواقع األثرية وصف المسار
والطبيعية فيها.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

ــار اإلســم  ــدر 1 فــي قريــة عجــة، )تــم اختي ــدأ المســار مــن موقــع ب يب

مــن بلديــة عجــة لموقــع لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن خــال األلــواح 

تنفــذه  الــذي  فلســطين  فــي  األول  المشــروع  وهــو  الشمســية، 

هيئــة محليــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وتنبــع األهميــة العلميــة 

الطاقــة  بأنــه يقلــل االعتمــاد علــى شــراء   ،١ بــدر  والبيئيــة لموقــع 

مــن المصــادر التقليديــة التــي تنتــج الطاقــة بطــرق مضــرة بالبيئــة، 

ثانــي  غــاز  انبعاثــات  مــن  يقلــل  المشــروع  أن  الدراســات  وأظهــرت 

اكســيد الكربــون بنســبة %1200 ســنويًا(.

فــي هــذا الموقــع، يســتمتع الزائــر بإطالــة خابــة؛ لوقوعــه علــى 

تلــة ترتفــع حوالــي 380م عــن مســتوى ســطح البحــر، ويوجــد الــى 

األســفل منهــا مناطــق زراعيــة وطبيعيــة خابــة ذات مشــهد جمالــي 

رائــع، خاصــة فــي فصــل الربيــع وأوائــل الصيــف، ويمكــن للزائــر، االطــاع 

الطــرق  علــى  المشــتملة  )البيــادر(،  منطقــة  علــى  الموقــع  مــن 

التقليديــة فــي إنتــاج وإعــداد أهــم المنتجــات التــي تصدرهــا بلــدة 

عجــة، وهــي محصــول الفريكــة.

ويغــادر الزائــر موقــع بــدر 1 عبــر الحقــول إلــى موقــع جيولوجــي 

)صخــور  القلعــة«  »عرقــان  المحلييــن  األهالــي  يســميه  طبيعــي، 

طبيعيــة ترتفــع عــن ســطح األرض بشــكل مميــز، ويوجــد فــي أعاهــا 
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ــة. ــة العثماني ــد الحجــاز فــي عهــد الدول ــه خــط ســكة حدي ــذي لعب ال

لغابــة عجــة  الحديــدة موازيــًا  الســكة  فــي منطقــة  الزائــر  ويكــون 

غابــة  إنشــاء  علــى  البلديــة  )تعكــف  النصرانــي،  والــوادي  الخضــراء 

خضــراء بالموقــع بمــوازاة خــط ســكة حديــد الحجــاز، بالتعاون مــع وزارة 

الزراعــة بمــا يعيــد العديــد مــن النباتــات الطبيعيــة إلــى المنطقــة(.  

ويمنــح الزائــر خــال المســار فرصــة لمشــاهدة العديــد مــن الطيــور 

النــادرة، التــي تعيــش أو تــزور المنطقــة، كونهــا تقــع علــى مســار 

الحيوانــات المقيمــة  هجــرة الطيــور، مــع فرصــة لمشــاهدة بعــض 

فــي المــكان، مثــل الوبــر الصخــري، والثعلــب األحمــر وغيرهــا. ويمكــن 

ــر  ــر المكــوث باألكــواخ المقترحــة لاســتراحة والتعــرف بشــكل أكث للزائ

ــر،  دقــة علــى طبيعــة المنطقــة، ويمكنــه ممارســة نشــاطات التصوي

أحضــان  فــي  االســترخاء  وكذلــك  والطبيعــة،  الطيــور  ومراقبــة 

الطبيعــة.

ويكمــل الزائــر المســار وصــوالً إلــى بعــض المناطــق األثريــة المنحوتــة 

والمقابــر  والمدافــن،  الكهــوف،  تكثــر  وفيهــا  النصــارى(،  )حرايــق 

المنحوتــة فــي الصخــر، ومعاصــر العنــب والزيتــون، التــي تقــع علــى 

ــدة والســهول المحيطــة بهــا؛  ــوب البل ــة تشــرف علــى منطقــة جن تل

بمــا يمنــح الزائــر مشــهد جمالــي تاريخــي وطبيعــي مميــز.

وتتميــز القريــة بمــزارع الزعتــر، فهــو يعتبــر منتجــًا زراعيــًا يوفــر للزائــر 

البلــدة،  جنــوب  الواقعــة  الخضــراء،  الســهول  علــى  رائعــة  إطالــة 

ويمكــن أيضــًا الحصــول علــى اســتراحة لاســتمتاع باألجــواء المعطــرة 

برائحــة النباتــات البريــة مشــاهدة الطيــور.

ويبــدأ الزائــر بالتوجــه نحــو المحطــة االخيــرة مــن المســار )موقــع بــدر 2 

للطاقــة الشمســية(، انتقــاالً إلــى متنــزه وحديقــة بلديــة عجــة ومركــز 

الــزوار، لاســتراحة وتنــاول وجبــات الطعــام التقليديــة، واالطــاع علــى 

بعــض المنتجــات والحــرف اليدويــة والزراعيــة التــي تميــز بلــدة عجــة، 

المغــاور  وبعــض  والتاريخيــة  التقليديــة  المبانــي  أهــم  ومعرفــة 

واألنفــاق القديمــة الواقعــة علــى صــدر وفــي جــوف البلــدة.

عــدد مــن المعاصــر التاريخيــة(، وهــذه المنطقــة تمنــح الزائــر إمكانيــة 

التقــاط الصــور لهــذا المشــهد الطبيعــي الخــاب.

ويمــّر الزائــر خــال المســار بخــط ســكة حديــد الحجــاز )أحــد المعالــم 

األراضــي  معظــم  عبــر  يمــر  وكان  فلســطين،  فــي  التاريخيــة 

وهــو  الحجازيــة(،  األراضــي  مــع  الشــام  بــاد  ليبربــط  الفلســطينية  

البلــدة  أراضــي  الخــط ضمــن  يمــر  إذ  المســار،  الثالــث فــي  المعلــم 

مــن جهتهــا الغربيــة، بمــا يضمــه مــن عّبــارات تاريخيــة للميــاه، وشــق 

للصخــور فــي أكثــر مــن موقــع، فيتعــرف الزائــر علــى الــدور الهــام 
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أماكن قريبة

قرية عجة

ســميت القريــة بهــذا االســم نســبة إلــى العجــاج، خليــط النــار والدخــان، 

الــذي نتــج عــن أحــد الحــروب خــال حصــار القريــة، فقــد تــم إحــراق 

منازلهــا وارتفــاع ســحب الدخــان فســميت بذلــك، ويقــال أنهــا ســميت 

نســبة إلــى ولــي صالــح ســكن المــكان ودفــن فيــه، اســمه عجاج.وتعــّد 

القريــة مــن القــرى الرائــدة فــي مجــال مشــاريع الطاقــة النظيفــة، 

كمشــروع بــدر 1 وبــدر 2 .

ــى طــراز الجلمــون -العقــاد، وهــو  ــة القديمــة عل ــاء فــي القري والبن

ــاز  ــاز باألقــواس، فبيــوت القريــة القديمــة ال تمت طــراز مملوكــي يمت

فقــط بأنهــا ليســت مســتويين كمــا معظــم البيــوت فــي تلــك الحقبــة 

-وكان الســفلي للحيوانــات والعلــوي لإلنســان، بــل إن بعــض البيــوت 

فــي عجــة بثاثــة مســتويات، يربــط بيــن الثانــي والثالــث درج داخلــي، 

وفيهــا غرفــة خارجيــة تســمى العليــة؛ الســتقبال الضيــف ومبيتــه.

التنوع الحيوي

تتميــز المنطقــة بطبيعتهــا الغنيــة بأشــكال التنــوع الحيــوي المختلفة، 

والخــروب،  الســريس،  أشــجار  المســار  وعبــر  أراضيهــا  فــي  فتنمــو 

كاللــوف،  المختلفــة،  البريــة  النباتــات  وتنمــو  والزيتــون،  والكينيــا، 

المجــن،  وتفــاح  البــان،  وحصــا  البــري،  والزعتــر  والنتــش،  والخبيــزة، 

والصبــر وغيرهــا، وتشــاهد أنــواع كثيــرة مــن األزهــار البريــة، كشــقائق 

واألقحــوان. النعمــان، 

وتعتبــر المنطقــة أحــد النقــاط المهمــة لمشــاهدة الطيــور، ويمكــن 

مشــاهدة الحســون التفاحي، والهدهد، البومة الصغيرة، والحســون 

الظالــم، والبلبــل، والقبــرة،و قرقــف الكبيــر، وســنونو الشــائع، وســمنة 

الصخــور الزرقــاء، وحــوام طويــل الســاق، وعقــاب الثعابيــن. وتعيــش 

فــي المنطقــة كذلــك أنواعــًا مــن الثدييــات، كالثعلــب األحمــر، والخنزيــر 

البــري، والوبــر الصخــري، والخلــد الفلســطيني، والقنفــذ.
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مسارات مواقع مهمة

22تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار سبسطية – املسعودية  

4 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار يف املدينة الرومانية سبسطية، وصف المسار
ومعاملها التاريخية انتهاءاً باملسعودية 

وآثارها

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

المعمــد  الرومانــي  للشــارع  الغربيــة  البوابــة  مــن  المســار  يبــدأ 

)ترتفــع األعمــدة علــى جانبيــه(، والــذي يمتــد بطــول حوالــي 800م، 

ويتناقــص عرضــه قليــاً كلمــا اتجهنــا شــرقًا، وينتهــي بالســاحة العامــة 

مــن جهــة الشــرق، ويوجــد علــى جانبــي الشــارع 600 عامــود حجــري، 

يصــل ارتفــاع الواحــد منهــا مــع التــاج حوالــي 5.5م. وقــد كان هــذا 

الشــارع قديمــًا ســوقًا تــدل عليــه بقايــا الدكاكيــن التــي مــا زالــت آثارهــا 

ماثلــة إلــى اليــوم.

ويتجــول الزائــر فــي البازيليــكا أو المحكمــة، )تــدل المخططــات علــى 

كونهــا ثاثــة صفــوف مــن األعمــدة، تقســم المحكمــة إلــى صحــن 

وأروقــة، ومعظــم هــذه األعمــدة لــم يبقــى منهــا ســوى القواعــد، 

ــه إلــى 6م. ويوجــد مباشــرة  إال أن بعضهــا يصــل ارتفاعــه مــع قاعدت

ــة، وأربعــة مقاعــد، ويوجــد إلــى  ــح، وحني إلــى شــمال المحكمــة مذب

جنوبهــا بقايــا قنــاة ميــاه(.

ــر طريــق ترابــي ضيــق إلــى  ــكا عب ــر إلــى شــمال البازيلي ويتوجــه الزائ

المــدرج الرومانــي )مــدرج صغيــر يصــل قطــره إلــى 65م، ويحتــوي 

14 صفــًا مــن المقاعــد الحجريــة، مقســمة إلــى ســتة أجنحــة  علــى 

تصنــع ســبع مجموعــات مــن المجالــس(. Km
10.50

نقطة النهاية

خربة منحاسنقطة البداية

خربة العقيل

سبسطية

شارع االعمدة

سبسطية - المسعودية سبسطية

مكان استراحة خربة المسعودية
المسعودية
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وإلــى الشــرق مــن هــذا المــدرج يشــاهد الزائــر البــرج الهيلينســتي 

سبســطية،  قريــة  فــي  الهلنســتية  الفتــرة  آثــار  أهــم  أحــد  )وهــو 

ــغ قطــره  ــرة اإلســكندر المقدونــي، ويبل ــه إلــى فت ــخ بنائ ويعــود تاري

حوالــي 13م، أمــا ارتفاعــه فيصــل إلــى 8.5م، وهــو بحالــة جيــدة، فيــه 

19 مدمــاكًا مشــيدة مــن حجــارة متقنــة القطــع والتشــذيب(.

ومــن عنــد النهايــة الشــرقية للمــدرج، يصعــد الزائــر عبــر طريــق ترابــي 

غربــًا حتــى يصــل إلــى المنطقــة المقدســة )منطقــة معابــد قديمــة( 

حيــث  اطالــة ســاحرة،  المنطقــة ذات  القلعــة. وهــذه  وإلــى قصــر 

تشــرف علــى سبســطية والقــرى المحيطــة، وتطــل غربــًا علــى البحــر 

األبيــض المتوســط بمشــهد جمالــي رائــع. وهنــا يشــاهد الزائــر معبــد 

أغســطس الــذي بنــاه هيــرود إكرامــا لإلمبراطور الروماني أغســطس. 

الزيتــون  أشــجار  تغطيهــا  اإلرتفــاع،  متوســطة  وســفوح  تــال  عبــر 

المســار.  جنــوب  العقيــل  بخربــة  ويمــر  ممتــدة،  خضــراء  وســهول 

شــماالً  منهــا  لينعطــف  الزائــر،  يســتريح  المســافة  منتصــف  وفــي 

نحــو خربــة المســعودية )منطقــة ســهلية واســعة ومطلــة جنوبــًا 

علــى مســاحات واســعة، تكســوها فــي فصــل الربيــع الزهــور البريــة 

واألعشــاب المختلفــة(، إضافــة إلــى ظــال أشــجار الصنوبــر المنتشــرة 

المــكان. فــي 

والمســعودية هــي المحطــة األخيــرة للزائــر، وتعــد متنزهــًا ومقصــدًا 

انتظــار ســكة  الغــرف كانــت محطــة  للزيــارة، وفيهــا مجموعــة مــن 

الحديــد الحجازيــة وغرفــة للحــارس، وهنــاك مقاعــد خشــبية يمكــن 

واإلطالــة  الجميــل  بالموقــع  والتمتــع  عليهــا،  االســتراحة  للزائــر 

وهــذا البنــاء ضخــم بقاعــة عريضــة ورواقيــن جانبيــن، ومــا زالــت بقايــاه 

شــاهدة بارتفــاع يصــل إلــى ســبعة أمتــار. ويمــر الزائــر بمعبــد كــوري، 

الــذي بنــي علــى أنقــاض معبــد كان مكرســًا لإللهــة األغريقيــة ايزيــس 

ــر  ــد للهــدم الجائ ــذ القــرن الثالــث قبــل الميــاد. تعــرض هــذا المعب من

ولــم يبــق منــه ســوى أساســاته. وعلــى ُبعــد بضعــة أمتــار جنــوب 

معبــد اغســطس، يمــر الزائــر بقصــر القلعــة الــذي بنــي خــال العصــر 

ــار بانــه كان مكــّرس  الحديــدي الثانــي، ومعبــد آخــر اعتقــد علمــاء اآلث

قصــر  منطقــة  فــي  وعثــر  الكنعانيــان،  وعشــتاروت  بعــل  لعبــادة 

القلعــة علــى تمثــال لإللهــة عشــتاروت، وعلــى منحوتــات عاجيــة، 

ومخطوطــات، باإلضافــة إلــى الكشــف عــن عــن عــدة قبــور(.

الممتــد  الطريــق  بمحــاذاة  1كــم،  حوالــي  غربــًا  الزائــر  ويتوجــه 
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الجنوبيــة المفتوحــة. وهــذه المنطقــة كانــت ممــرًا لســكة الحجــاز، 

واليــوم يمــر بهــا مــا يســمى مســار الحميــر، حيــث يرتادهــا المهتمون 

علــى ظهــور الحميــر نحــو منطقــة الخــرق فــي بلعــا، وهــذا متــاح لمــن 

يرغــب بزيارتهــا فــي نهايــة المســار.

أماكن قريبة

مدينة نابلس

ودمشــق  النــار،  »جبــل  مثــل:  مختلفــة،  بأســماء  المدينــة  تعــرف 

المتوجــة،  غيــر  فلســطين  وملكــة  العلمــاء،  وعــش  الصغــرى، 

وعرفــت فــي الفتــرة الرومانيــة باســم نيابولــس. ولعــب موقعهــا 

فــي  مميــزًا  دورًا  قديميــن  تجارييــن  طريقيــن  علــى  االســتراتيجي 

الزيتــون  زيــت  الرئيــس  الصابــون  هــذا  القدم. ومكــون  منــذ  نابلــس 

البكــر، ويتميــز عــن غيــره مــن األنــواع الشــهيرة بأنــه ُيحضــر مــن زيــت 

الزيتــون والصــودا الــكاوي، ويتــم طبخــه علــى نــار حاميــة، وصّبه على 

األرض، ثــم يتــم تقطيعــه يدويــًا، ويــكاد ال يملــك أيــة رائحــة، ويرجــع 

تاريــخ صناعتــه فــي نابلــس إلــى القــرن العاشــر الميــادي. ويوجــد 

فــي مدينــة نابلــس عــدد مــن المواقــع والمعالــم األثريــة والتاريخيــة 

التــي يمكــن زيارتهــا، مثــل: المــدرج الرومانــي، وميــدان ســباق الخيــل، 

وخــان الوكالــة، والجامــع الكبيــر، واألســواق، والمكتشــفات األثريــة 

علــى جبــل جرزيــم.

ازدهارهــا منــذ تأسيســها إلــى. وتقــع المدينــة علــى سلســلة مــن 

المرتفعــات، التــي تشــّكل امتــدادًا لسلســلة الجبــال الســاحلية فــي 

جنوبــًا. القــدس  جبــال  حتــى  والممتــدة  الشــام،  بــاد 

وتعتبــر قمــة جبــل عيبــال األعلــى فيها، وهــو واقــع إلــى الشــمال 

تمامــًا مــن مدينــة نابلــس، حيــث أن معظــم االنشــاءات المعماريــة 

ــة  ــن عيناء شــرق قري ــل عي ــة بنيــت علــى ســفوحه. ويأتــي جب الحديث

تلفيت الواقعــة إلــى جنــوب نابلــس فــي المرتبــة الثانيــة، أمــا جبــل 

جرزيــم، المقابــل لجبــل عيبــال، فيأتــي فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث 

االرتفــاع.

والمشــمش،  والخــوخ،  واللــوز،  الرمــان،  بســاتين  بالمدينــة  ويحيــط 

والــدراق، وتشــتهر بالزعتــر النابلســي والبابونــج، وتعــد مركــزًا لزراعــة 

الزيتــون فــي فلســطين، وتزدهــر فيهــا صناعــة الصابــون النابلســي 

ــوع مــن الصابــون الشــهير فــي  المطبــوخ مــن زيــت الزيتــون، وهــو ن
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سبسطية 

تقــع سبســطية علــى مســافة 12كــم إلى الشــمال الغربي مــن مدينة 

نابلــس، وترتفــع حوالــي 400م عــن مســتوى ســطح البحــر؛ وهــي 

ذات اطالــة علــى مســاحة واســعة مــن كل االتجاهــات، وذات حقــول 

تقــوم  متجــددًا.  جميــاً  منظــرًا  منطقتهــا  تعطــي  خّابــة  وبســاتين 

القريــة علــى أنقــاض حضــارات ســابقة تعــود بتاريخهــا إلــى العصــر 

ــرة العثمانيــة. اســتولى عليهــا  البرونــزي المبكــر وحتــى نهايــة الفت

عــدة؛  عمائــر  فيهــا  وأنشــأ  ق.م،   332 عــام  المقدونــي  االســكندر 

ولكــن شــهرتها جــاءت خــال الفتــرة الرومانيــة حيــث قــام هيــرودس 

بإعــادة بنائهــا علــى الطــراز الرومانــي، وحّصنهــا بســور دفاعــي منيــع 

المســيحية  الديانــة  أصبحــت  وعندمــا  اتســاعها.  فــي  وزاد  وأبــراج، 

ديانــة رســمّية للدولــة فــي القــرن الرابــع الميــادي، غــدت سبســطية 

مركــزًا ألســقفية، وأقيمــت فيهــا تباعــًا عــدة كنائــس. فتحهــا القائــد 

عمــرو بــن العــاص عــام 636م، ولكنهــا الحقــا خضعــت كغيرهــا مــن 

القــرى والمــدن الفلســطينية لحكــم الفرنجــة الــذي اســتمر حوالــي 

األيوبــي فــي معركــة  الديــن  القائــد صــاح  انتصــار  88 عامــًا. ومــع 

حطيــن عــام 1187م عــادت القريــة إلــى الحظيــرة اإلســامية واســتمر 

الســكن فيهــا دون انقطــاع حتــى الوقــت الحاضــر. وتقســم سبســطية 

إلــى قســمين: القريــة المأهولــة بالســكان، والتــل األثــري الواقــع 

فــي ظاهرهــا الغربــي. وتزخــر القريــة بنســيج معمــاري متماســك 

مــن فتــرات زمنيــة مختلفــة، مــا زال معظمــه قيــد االســتخدام بعــد أن 

ــر التعــرف  ــة وترميــم. ومــن خــال زيارتهــا يمكــن للزائ ــه صيان أجــري ل

ــن ســكنوها. ــوك اللذي ــي يحيــى والمل ــة النب ــى حكاي عل

التنوع الحيوي

تمتــاز المنطقــة الواقعــة شــمال نابلــس بتنــوع تضاريســها، والتــي 

-فــي أغلبهــا- مناطــق ســهلية مفتوحــة، تغطيهــا األزهــار البريــة 

والخرفيــش  الغــزال،  ودم  والحنــون،  مريــم،  ونجمــة  كاألقحــوان، 

وغيرهــا، ويشــاهد أنــواع مختلفــة مــن الفراشــات والطيــور الصغيــرة 

الســرو  وخاصــة  األشــجار،  مــن  ومجموعــة  المــكان.  فــي  تحلــق 

فــي  المنتشــرة  القديمــة  الزيتــون  أشــجار  إلــى  إضافــة  والصنوبــر، 

المــكان.
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23تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار وادي الليمون- عابود  

7 كمطول المسار

متوسط الصعوبةدرجة الصعوبة

املسار عرب مواقع تاريخية وأثرية، مروراً وصف المسار
بوادي الليمون وعيونه إىل تقاطع 

الوادي، مع امتداد وادي رصيدا غرباً

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار مــن منطقــة كنيســة القديســة بربــارة الواقعــة 

علــى تلــة صخريــة تقابــل البلــدة مــن الغــرب ، )تتكــون هــذه الكنيســة 

ــة وقــد رصفــت أرضيتهــا بالفسيفســاء، وتوجــد  مــن ثــاث غــرف متصل

الكهــوف،  تحتهــا  وتقــع  عنــب.  ومعاصــر  وكهــوف،  قبــور،  فيهــا 

ويعتقــد أن أحــد هــذه الكهــوف وأهمهــا كان ســجنًا للقديســة بربــارة، 

التــي وضعهــا فيــه والدهــا الــذي إضطهدهــا العتناقهــا للمســيحية 

وذلــك ضــدَّ رغبــة والدهــا الوثنــي، الــذي قتلهــا فيمــا بعــد، وأصبــح 

هــذا المــكان مــزارًا تضــاء فيــه القناديــل كل عــام فــي عيــد القديســة 

بعيدهــا،  فلســطين  مســيحيو  ويحتفــل  األول.  كانــون  فــي  بربــارة 

ويعــّدون أكلــة خاصــة مــن القمــح المســلوق، والزبيــب والســكر، تعــرف 

بإســم البربــارة(.  

ويســير الزائــر شــمال الكنيســة وعلــى بعــد ثــاث مائــة متــر تقريبــًا، 

أثريــة  قبــورًا  وتضــم  الشــهيرة،  المقاطــع  منطقــة  يصــل  أن  إلــى 

بغــرض  الحجــارة  لقطــع  تســتخدم  كانــت  جميلــة  صخريــة  وقطــوع 

اســتخدامها فــي البنــاء، يعتقــد أن هــذه المنطقــة كانــت مركــز البلــدة 

القديمــة. العصــور  فــي 

يصــل الزائــر إلــى البلــدة التــي يوجــد فيهــا تســع كنائــس أثريــة قديمــة،  Km
10.50

نقطة النهاية

نقطة البداية

سانت بربارة

مقاطع عابود عابود

مراقبة الطيور عين الحجر

عين سبون

مطلة

مراقبة الطيور

بني زيد

مكان استراحة

عين المغارة

عين دبلة

عين القطان

وادي الحنان

وادي الليمون - عابود
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ومنهــا الكنيســة العابوديــة )أحــد أقــدم كنائــس فلســطين(، ويســتريح 

فــي الطــرف الشــرقي جنــوب وادي الليمــون، للبــدء فــي المســير 

فــي الــوادي الجميــل، الــذي أخــذ اســمه ألنــه كان مزروعــًا بكثــرة 

فُيــرى  اليــوم  أمــا  الليمــون،  أشــجار  الحمضيــات، وأهمهــا  بأشــجار 

بعــض أشــجار الحمضيــات، ومنهــا أشــجار الخشخشــاش، ولكــن بأعــداد 

قليلــة.

وادي  حــدود  إلــى  ســيصل  الشــرقي  الشــمالي  باالتجــاه  الــوادي 

ــي.  ــن الغرب ــة اللب ــى الطــرف الشــرقي لقري ــدا، عل صري

أماكن قريبة

قرية عابود:

تقــع إلــى الشــمال الغربــي لمدينــة رام اللــه، وتعتبــر موقعــًا طبيعيــًا 

وتاريخيــًا ودينيــًا، وبــدأت المســيحية فيهــا بعــد مــرور الســيد المســيح 

الجليــل والقــدس، وتنبــع  بيــن  الســام- فيهــا فــي طريقــه  -عليــه 

فيهــا الكثيــر مــن عيــون المــاء؛ مــا جعلهــا محطــة هامــة للســياحة 

المجتمعيــة.

وتشــير المســوحات والحفريــات األثريــة إلــى كونهــا مأهولــة دون 

ــة آالف ســنة، وأطلــق عليهــا العديــد مــن األســماء،  ــذ ثاث انقطــاع من

كمدينــة الزهــور، وقريــة القديســة مريــم وغيرهــا، وازدهــرت القريــة 

فــي العصــور البيزنطيــة والرومانيــة؛ بداللــة كثــرة المبانــي واألديــرة 

والكنائــس، والمقابــر المنحوتــة فــي الصخــر فيهــا.

التنوع الحيوي

تنتشــر فــي المســار، النباتــات البريــة، ومنهــا النــادرة: كلســان الحمــل 

اللــوف، والزعمطــوط،  إلــى نمــو  الليــل، باإلضافــة  الكبيــر، وغاشــية 

ــر وغيرهــا، وتنتشــر أيضــًا مختلــف األزهــار بألوانهــا المتنوعــة،  والزعت

مثــل: قــرن الغــزال، والحنــون، واألقحــوان وغيرهــا.

وتشــاهد أنواعــًا مختلفــة مــن الفراشــات واليعاســيب فــي األماكــن 

الرطبــة والحلــزون البــري، كمــا توجــد العديــد مــن الطيــور المقيمــة 

الشــمس  وعصفــور  كالــوروار،  المغــردة  ومنهــا  والمهاجــرة، 

والعويســق  كالصقــر،  الحوامــة  إلــى  باإلضافــة  الفلســطيني، 

وغيرهــا.

واثنــاء ســير الزائــر فــي الــوادي الممتــد شــماال حتــى نهايــة المســار، 

وفــي هــذه المنطقــة الغنيــة بعيــون الميــاه، يســتطيع مشــاهدة 

الزائــر  يســير  الشــمال  وباتجــاه  المقيمــة.  أو  المهاجــرة  الطيــور 

مــارًا بعيــون المغــارة، والدبلــة والقطــان، فقــد تــم انشــاء مســابح 

واســتراحات حولهــا ليتوقــف الزائــر فيهــا، للحصــول علــى اســتراحة 

وتنــاول الطعــام. ويســتمر الزائــر عبــر طريــق الــوادي وســط طبيعــة 

مــن األزهــار واألعشــاب المتنوعــة، حتــى يصــل فــي منتصــف المســار 

تقريبــًا إلــى عيــن الحجــر، ) منطقــة أرضيتهــا صخريــة، نحتتهــا الميــاه 

المــاّرة فــي الــوادي عبــر الســنين(، ويمكــن مشــاهدة الطيــور التــي 

تحــط فــي المنطقــة علــى التجمعــات المائيــة، التــي تتركهــا األمطــار 

أو حــول العيــون.

ويســتمر الزائــر عبــر الــوادي باإلتجــاه الشــمالي الشــرقي، ليصــل قبــل 

نهايــة المســار إلــى عيــن الزرقــاء الشــهيرة، )وهــي دائمــة الجريــان 

وتنبــع مــن قلــب الصخــر للقمــة الغربيــة، وصنعــت عبــر الســنين مجــاري 

ــب الصخــر حتــى ســطح  ــة مــن نقطــة تفجرهــا فــي قل صخريــة منحوت

فــي  الزائــر  اســتمر  وإذا  الــوادي(.  فــي  مياههــا  وتســيل  االرض، 
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مسارات مواقع مهمة

24تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار عني سامية - الطيبة  

11 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار يبدأ يف عني سامية رشق قرية وصف المسار
كفر مالك، عرب السفوح الرشقية حتى 

قرية الطيبة، مروراً بأراض دير جرير

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار مــن عيــن ســامية شــرق قريــة كفــر مالــك ، )والتــي 

تعتبــر أشــهر عيــون محافظــة رام اللــه، وكانــت عيــن متدفقــة قبــل 

تحويلهــا إلــى مضخــة عــام 1963م، والعيــن موجــودة بشــكل طبيعي 

منــذ عهــد الكنعانييــن، وتــدل عليهــا آثــار قنــوات المــاء، ويقــال أن أحــد 

القنــوات تــم بناؤهــا ومّدهــا نحــو قصــر هشــام فــي أريحــا، علــى بعــد 

حوالــي 20كــم إلــى الجنــوب الشــرقي مــن العيــن(.

حوالــي  إلــى  ارتفاعهــا  )يصــل  العاليــة  بالجبــال  المنطقــة  وتتميــز 

950م( ، ذات قطــوع صخريــة حــادة صعبــة التســلق، وفيهــا الكثيــر مــن 

المغــر والكهــوف، منهــا مــا هــو طبيعــي يســميه األهالــي )عــراك(، 

ويســتخدم  الرومــان،  زمــن  منــذ  بالصخــر  منحــوت  هــو  مــا  ومنهــا 

كمقابــر أو ماجــئ. 

ــر خربــة عيــن ســامية مــن أهــم الخــرب فــي المنطقــة  والتــي  وتعتب

باآلبــار  المنطقــة  وتزخــر  البرونــزي،  العصــر  إلــى  تاريخهــا  يعــود 

ــر. ويقــع فــي شــرق القريــة  ــة، وأنقــاض تجمــع ســكاني كبي المنحوت

تكثــر  العقيــدات، حيــث  جبــال عيــن ســامية وفــي منطقــة تســمى 

المقابــر الكنعانيــة المنحوتــة فــي الصخــر علــى شــكل آبــار تنتهــي 

فــي االســفل بنحوتــات علــى شــكل كليــة االنســان وكان يوضــع فيهــا  Km
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الموتــى مــع مرفقاتهــم الجنائزيــة ؛ لتحقيــق معتقــدات الحيــاة مــا 

ــن الموجــودة إلــى اليــوم. ــا الطواحي بعــد المــوت، إضافــة إلــى بقاي

ويســير الزائــر غــرب العيــن حوالــي 3 كــم، مــارًا بسلســلة مــن الســفوح 

ــة مــن جهــة الشــمال، ويمــر عــن بعــض  ــط بالقري ــي تحي الشــرقية الت

تعاقــب  علــى  وتــدل  للعيــان،  ماثلــة  زالــت  مــا  التــي  األثريــة  الخــرب 

علــى  المنطقــة، وســط مشــهد يطــل شــماالً  حضــارات كثيــرة فــي 

ســهول متســعة محصــورة بيــن تــال وساســل جبليــة، ويمــر الزائــر 

عــن بقايــا بيــت القاضــي، وضريــح الشــيخ أحمــد غــرب القريــة.

ويلتــف الزائــر جنوبــًا ويمــر عبــر قريــة كفــر مالــك، والمقامــة علــى 

ربــوة ترتفــع حوالــي 780م عــن مســتوى ســطح البحر، ليشــاهد آثارها 

زال محرابــه  مــا  الــذي  العزيــز،  القديمــة، ويــزور مســجد  ومبانيهــا 

قائمــًا إلــى اليــوم، ويتوقــف قــرب مقــام الشــيخ أحمــد ، ومــن ثــم 

ــًا إلــى حــرش مــن أشــجار القيقــب والبلــوط  يغــادر الزائــر القريــة جنوب

الطبيعــي، يســميه األهالــي مــزار الشــيخ ســعد؛ نســبة لمقــام فيــه 

ــه.  يحمــل اســم صاحب

ويتجــه الزائــر جنوبــًا حوالــي 3 كــم باتجــاه قريــة ديــر جريــر، مــرورًا 

بجبــل النجمــة الشــامخ بيــن بريــة القريتيــن، والمرتفــع حوالــي 720م 

عــن مســتوى ســطح البحــر، ويوجــد علــى ســفحه الشــمالي مســجد 

صغيــر هدمتــه قــوات االحتــال، وال زال لــه بعــض اآلثــار فــي المنطقــة، 

ــة أثريــة مــن الفتــرة  ــر فــي جنــوب الجبــل بخرب ومــن بعدهــا يمــّر الزائ

الرومانيــة، وعــن العديــد مــن بقايــا البنايــات القديمــة علــى طــول 

ــى الغــور. ــي المشــرف عل المــرج القبل

ويصــل الزائــر قريــة ديــر جريــر ويمــر عبرهــا، وهــي مقامــة علــى ربــوة 

ترتفــع حوالــي 900م عــن مســتوى ســطح البحــر، بمناطــق شــجرية 

باتجــاه  الصعــود  وخــال  معظمهــا.  فــي  الزيتــون  أشــجار  تغطيهــا 

الثلــث الجنوبــي منهــا، يمــر ببعــض معالمهــا، وهــو يطــل شــرقا علــى 

منطقــة األغــوار، وغربــًا علــى بعــض قــرى محافظــة رام اللــه والبيــرة 

وهوائهــا الغربــي العليــل.

ممــا  الديــر،  فــي  يقيــم  كان  راهــب  مــن  اســمها  القريــة  واتخــذت 

يــدل علــى عمــق العاقــات اإلســامية المســيحية فــي فلســطين 

واألصــول المشــتركة بينهمــا، ولــن يشــعر الزائــر بالطريــق تأخــذه إلــى 

قريــة الطيبــة جنوبــًا، فــا حــدَّ فاصــل بينهمــا، وبعــد قطــع حوالــي 1كم، 

يبــدأ الزائــر باستشــراف قريــة الطيبــة، وفيهــا يمــّر ببعــض المعالــم مــن 

الخــرب واألديــرة القديمــة، ليتعــرف علــى الثقافــة المســيحية. 
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أماكن قريبة

قرية الطيبة

قريــة كنعانيــة، اســمها االصلــي ُعفــرة، بمعنــى غزالــة، وهــي مقامــة 

علــى ربــوة ترتفــع حوالــي 930م عــن مســتوى ســطح البحــر، وتطــل 

ــه  شــرقًا علــى الغــور والبحــر الميــت، وتعــد مــزارًا مســيحيًا هامــًا؛ ألن

جــزءا كبيــرا محفوظــا حتــى اليــوم للتاريــخ المســيحي فــي فلســطين، 

الصليبــي،  العصــر  مــن  وكنيســة  البيزنطيــة،  الخضــر  كنيســة  فيهــا 

وأرضيــات  أبنيــة  أساســات  بقايــا  زال فيهــا  ومــا   ، البوبريــة  اســمها 

مرصوفــة بالفسيفســاء، ومدافــن ومعاصــر وصهاريــج، أمــا غربهــا 

فيوجــد خربــة قديمــة، يطلــق عليهــا اســم خربــة المــزارع، وفيهــا 

بقايــا جــدران بيــوت، وآبــار لتجميــع ميــاه الشــتاء، إضافــة إلــى خربــة 

ازغيــر وخربــة الديســي.

وفــي القريــة بيــت األمثــال الفلســطيني، وعمــره حوالــي 500 ســنة، 

العقــد  ذو  الفلســطيني  البنــاء  نمــط  علــى  كبيــرة  بحجــارة  مبنــي 

التقليديــة  المعــدات  علــى  المنــزل  هــذا  ويحتــوي  واألقــواس. 

الفلســطينية القديمــة، والجــرار الفخاريــة، وســال القــش، وغيرهــا 

مــن األدوات التراثيــة التــي تحفــظ تاريخنــا الشــعبي بأجمــل الصــور.

التنوع الحيوي

مــا يميــز المســار انتقالــه مــن الســهل وعيــون المــاء إلــى التــال ذات 

المنحــدرات الشــرقية شــبه الجافــة، إلــى الجبــال العاليــة واألحــراش 

الشــجرية، وفيــه مناخــات متعــددة خــال مســافة 10كــم، ويــرى فيــه 

الزائــر أنواعــًا مختلفــة مــن األعشــاب واألشــجار، وتمــر عنــه الكثيــر مــن 

ــواع الطيــور المغــردة الصغيــرة، كعصفــور الشــمس الفلســطيني،  أن

والســمامة، واليمامــة الضاحكــة، والحوامــة، وكاً حســب الجــزء الــذي 

يتواجــد فيــه مــن المســار، وتحــوم العقبــان، ومالــك الحزيــن وغيرهــا 

فــي أجــزاء أخــرى مــن المســار.

ويشــاهد فــي المســار أيضــًا، األعشــاب الشــوكية المتجمعــة ونباتــات 

العكــوب، والنتــش ،والغيصــان وغيرهــا. ويمــر الزائــر بأشــجار البلــوط، 

والقيقــب، والعبهــر وغيرهــا، باإلضافــة إلــى الزعمطــوط ،واللــوف، 

والزعتــر، والميرميــة، وزعتــر البــاط قــرب عيــون المــاء.
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مسارات مواقع مهمة

25تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار مار سابا  

6 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار الديني الهام يف برية رشق وصف المسار
القدس، من دير مار سابا عرب وادي 

قدرون رشقاً.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

بلــدة  4كــم جنــوب شــرق  يبــدأ هــذا المســار علــى بعــد حوالــي 

وادي  امتــداد  مــن  جــزءًا  قاطعــًا  فيــه  الزائــر  فيصعــد  العبيديــة، 

قــدرون )المســمى وادي ســتنا مريــم، وهــو عبــارة عــن انحــدار 

جانبيــه،  علــى  العاليــة  الصخريــة  بالقطــوع  يمتــاز  حــاد،  طبيعــي 

ويمتــد مــن وادي الجــوز غربــًا - مــن القــدس -، والمنتهــي فــي 

البحــر الميــت(، ويبــدأ بصعــود تــال شــبه صحراويــة تميــز مناطــق 

الســفوح الشــرقية فــي جنــوب الضفــة الغربيــة، قاطعــًا جــزء مــن 

امتــداد وادي قــدرون، ويســتمر بالتحــرك نحــو الجنــوب الشــرقي 

حتــى يصــل فــي أقصــى ارتفــاع إلــى 300م عــن مســتوى ســطح 

البحــر، وتكــون الطــرق ترابيــة شــبه ممهــدة ســهلة الحركــة، وفــي 

ــات النتــش،  ــان يــرى مجموعــة مــن الجمــال ترعــى نبات غالبيــة األحي

وخرفيــش الجمــال فــي المنطقــة.

ــًا منحــوت فــي  ــر مــار ســابا )وهــو جزئي ــر باستشــراف دي ــدأ الزائ ويب

الصخــر، أقامــه القديــس ســابا فــي القــرن الخامــس الميــادي بعــد 

أن دلتــه الســماء بعامــود مــن النــور علــى موقــع إقامــة الكنيســة. 

الضيقــة،  والممــرات  األبــواب،  مــن  بمجموعــة  الديــر  ويمتــاز 

والليمــون؛  الزيتــون  أشــجار  بــه  وتحيــط  والقبــاب،  والســراديب  Km
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مطلة

وادي قدرون
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ــط  ــر مــن 110 مغــارة تحي ــدون فــي أكث ــه العاب ــزل ب وهــو مــكان اعت

بالديــر، وظــّل فيــه القديســون والرهبــان حتــى بنــوا الديــر الــذي 

نــراه اليــوم(. ومــن المعلــوم بــأن الديــر القديــم قــد لحقــه التدميــر 

فــي القــرن الســابع الميــادي علــى يــد الفــرس، وأعيــد بنــاءه عــدة 

مــرات، كان منهــا فــي عــام 1840م علــى يــد الــروس.

وقــد ُذكــر ديــر مــار ســابا فــي كتــاب خطــط الشــام علــى أنــه أشــبه 

بقلعــة منيعــة يصعــد اليهــا مــن الــوادي بســالم بعضهــا محفــور 

فــي الصخــر واآلخــر مبنــي بالحجــارة، وال يتــم الدخــول اليــه اال بــاذن 

حيــاة  يعيشــون  راهبــا  ســتون  ورهبانــه  األورشــليمي،  البطريــرك 

التقشــف، وال يســمح للنســاء بدخولــه، ويوجــد إلــى الجــوار منــه 

ديــر خــرب يعــرف باســم ديــر ســمعان يســمح للنســاء مــن خالــه ان 

ينظــرن إلــى ديــر مــار ســابا.

ويشــرب الرهبــان والــزوار مــن عيــن مــاء مقدســة تنبــع مــن تحــت 

الديــر، ويحيــط بــه درج قديــم، ويمكــن للــزوار رؤيــة امتــداد وادي 

األمطــار  بميــاه  تســيل  الــوادي  وهــذا  الديــر.  هــذا  مــن  قــدرون 

الهاطلــة علــى الســفوح الشــرقية لجبــال القــدس، وهــو يشــكل 

مكانــًا طبيعيــًا للنباتــات والطيــور وأشــكال الحيــاة المختلفــة.

فــي قمــة الجبــل المشــرف علــى الــوادي، يتمتــع الزائــر بمطلــة 

الحيــاة  الــوادي وأشــكال  حــدود علــى  بــا  مميــزة تشــرف شــرقًا 

المختلفــة، وتكشــف الرؤيــة حتــى األغــوار ومرتفعــات األردن شــرقًا.

ــه بالقــرب مــن طريــق  ــر شــرقًا حتــى ينتهــي المســار ب يســتمر الزائ

»البقيعــة«.  بـــ  المحليــون  األهالــي  يســميه  ســهل،  فــي  معبــد 

ويرتبــط هــذا الطريــق بمقــام النبــي موســى شــماالً، ويعــد مركــزًا 

ثقافيــًا وســياحيًا وتاريخيــًا هامــًا، يمكــن للزائــر االســتمتاع بزيارتــه، 

نهايــة  فــي  مــن خدماتــه  جنباتــه واالســتفادة  فــي  واالســتراحة 

المســار.

وخــال المنطقــة المنحــدرة مــن جبــال بيــت لحــم، حيــث مولــد الســيد 

المســيح، فــي ظــال حكايــا الميــاد وتعاليــم الرهبنــة القديمــة، 

العبــادة  الزائــر فــي رحلــة خّطهــا القديســون فــي ســبيل  يســير 

واالعتــزال فــي ســفوح شــرقية شــبه صحراويــة.

أماكن قريبة

قرية العبيدية

تقــع العبيديــة إلــى الشــمال الشــرقي مــن مدينــة بيــت لحــم، ومــن 

المرجــح بــأن تســميتها بهــذا االســم تعــود إلــى أســم جــد ســكانها 

األصلييــن »إبــن عبيــد« وأصولــه مــن قبائــل شــمر التــي هاجــرت نــت 
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الجزيــرة العربيــة لتســتقر فــي فلســطين. ويمكــن للزائــر أن يســتمتع 

واألثريــة  التاريخيــة  والمعالــم  المواقــع  مــن  عــدد  بمشــاهدة 

الواقعــة  المــرد  خربــة  مثــل:  القريــة،  أراضــي  فــي  الموجــودة 

إلــى الشــمال الشــرقي مــن ديــر مــار ســابا، والتــي يوجــد فيهــا 

بقايــا كنيســة بأرضيــة فسيفســائية، وجــدران بيــوت قديمــة، وآبــار 

ــا  ــاه الشــتوية، ومدافــن محفــورة فــي الصخــر، وبقاي لتجميــع المي

قنــاة ميــاه. ويذكــر بــان الرومــان أقامــوا علــى هــذه الخربــة قلعــة 

دعوهــا Hyrcania. كمــا ويوجــد فــي القريــة ديــر ابــن عبيــد، والــذي 

يعــرف باســم ديــر دوســي، ويقــع بالقــرب مــن ديــر مــار ســابا. بنــاه 

القديــس ثيودوســيوس فــي القــرن الخامــس، والحقــت بــه كنيســة 

بأربعــة أجنحــة.

مقام النبي موىس 

يقــع المقــام علــى بعــد 20كــم شــرق مدينــة القــدس، وهــو موقعــًا 

موســم  فــي  األيوبــي،  الديــن  صــاح  زمــن  منــذ  الســنوية  للزيــارة 

يســمى موســم النبــي موســى. ويتكــون بنــاء المقــام مــن فنــاء 

المســجد  وفيــه  غرفــة،  وعشــرين  مائــة  مــن  أكثــر  بــه  تحيــط  كبيــر 

الرئيــس، ومئذنتــه المطلــة علــى وادي األردن ومحرابــه. ويعتبــر هــذا 

المقــام نمــوذج رائــع لفــن العمــارة اإلســامية خــال الفترتيــن األيوبية 

والمملوكيــة، ويتكــون مــن عــدة طوابــق، وتعلــوه قبــاب عديــدة، 

ويحتــوي الموقــع غرفــة صغيــرة تضــم ضريــح النبــي موســى، وتبلــغ 

مســاحة المقــام حوالــي خمســة آالف متــر مربــع، ويحيــط الســور بــه 

الطبيعيــة  بالمناظــر  المقــام  الجهــات. وتمتــاز منطقــة  مــن جميــع 

الفريــدة.

التنوع الحيوي

يتبــع الموقــع ضمــن اإلقليــم شــبه الصحــراوي، وتظهر فــي المنطقة 

نباتــات ذقــن الوعــل، والنتــش، وخرفيــش الجمــال، والشــيح، والزعتــر 

وغيرهــا. وتعتبــر المنطقــة مهمــة للطيــور الجارحــة، مثــل: الرخمــة 

وعقــاب  المنطقــة،  فــي  يعشــش  الــذي  والعويســق  المصريــة، 

الثعابيــن، و طيــور أخــرى مثــل الحجــل الرملــي، والحســون التقاحــي، 

الصخــري،  الوبــر  مثــل  الحيوانــات  وبعــض  الذيــل.  أســود  وقليعــي 

والذئــب الرمــادي، والضبــع. 
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مسارات مواقع مهمة

26تراثية وتنوع حيوي
اسم املسار

مسار ابراهيم  

330 كمطول المسار

يتغري من سهل اىل متوسط الصعوبة درجة الصعوبة
اىل صعب حسب املقاطع التي مير بها

املسار سياحي مجتمعي بيئي ثقايف وصف المسار
متعدد ينطلق من قرية رمانة يف جنني 

شامال متتبعا خطوات سيدنا ابراهيم 
عليه السالم حتى الخليل جنوبا

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار
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جولة عرب املسار

يبــدا المســار مــن الســهل الجنوبــي المســمى وادي عــزم لقريــة 

رمانــة والواقعــة شــمال غــرب مدينــة جنيــن علــى بعــد 11كــم، القريــة 

ــر أحــد أقــدم القــرى الكنعانيــة االصــل واســمها منســوب  التــي تعتب

الــى أشــجار الزيتــون الرومانــي المعمــرة التــي تتميــز بهــا القريــة، 

انهــا تلــة متوســطة االرتفــاع تصــل الــى 170م عــن ســطح البحــر، تنفتــح 

شــماال علــى ســهل مــرج ابــن عامــر.

الــى  االقــدام  علــى  ســيرا  الزائــر  يقطعــه  الــذي  المســار  ينقســم 

حوالــي 16 مقطعــا، ويمكــن زيــادة هــذه المقاطــع حســب المجموعــة 

53 مدينــة وقريــة فلســطينية، ويتميــز  التــي تقطعــه ، ويمــر عبــر 

بأماكــن ضيافــة فــي نقــاط  محــددة فــي هــذه القــرى تقــدم ضيافــة 

فلســطينية واســتراحة خاصــة تظهــر فيهــا ثقافــات وعــادات الســكان 

فــي هــذه المنطقــة، فينتهــي الزائــر بمجموعــة مــن التجــارب طبيعية 
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و تاريخيــة وثقافيــة ممتعــة ومميــزة.

مــن رمانــة الــى برقيــن المطلــة علــى ســهل عرابــة، نحــو قريــة صانــور 

المطلــة شــرقا علــى ســهل صانــور، التــب يبــدأ منهــا وادي مصيــن 

ــاه االمطــار المتجمعــة  وهــو احــد اطــول وديــان فلســطين حامــا مي

مــن هــذه التــال الــى البحــر االبيــض المتوســط غربــا، وهــو واد يتميــز 

بتنــوع نباتــي مميــز و بالطيــور المتنوعــة التــي تمــر بــه وتســتريح فــي 

جنباتــه.

ومنهــا  الرومانيــة،  سبســطية  نحــو  جنوبــا  جنوبــا  يســتمر  المســار 

الــى نابلــس ذات البعــد التاريخــي و التراثــي ثــم الــى قــرى جنــوب 

وجنــوب شــرق نابلــس مثــل قريــة عورتــا والتــي تمتــاز باشــجار اللــوز 

واشــجار الزيتــون الرومانــي ومنهــا الــى قريــة بيتــا باالتجــاه الجنوبــي 

الشــرقي الــى قمــة جبــل العرمــة علــى ارتفــاع حوالــي 850م.

فــي شــمال ووســط وجنــوب  القــرى  مــن  العديــد  المســار  يقطــع 

فلســطين، وتتمايــز هــذه القــرى فــي مناخاتهــا و طبيعتهــا البيئيــة 

فضــا عــن تميــز التنــوع الحيــوي فيهــا، فيمــر بقريــة مجــدل فاضــل 

المطلــة شــرقا علــى ســهل محفوريــا، ثــم جنوبــا جنوبــا الــى قريــة 

دومــا، حيــث يمــر بثانــي اقــدم شــجرة زيتــون فــي فلســطين، والتــي 

يقــدر عمرهــا مابيــن  1200-1500 ســنة، والــى قريــة كفــر مالــك التــي 

ــان. ــع فــي اراضيهــا عيــن ســامية دائمــة الجري تنب

ثــم يســير الزائــر  يبــدأ المســار بااللتفــاف شــرقا نحــو عيــن العوجــا، 

جنوبــا فــي مناطــق شــبه صحراويــة، تتــوزع فيهــا النباتــات علــى شــكل 

تجمعــات مبعثــرة واعشــاب قصيــرة، وقــد يــرى الزائــر منها نباتــات ذات 

اســتخدامات طبيــة او غذائيــة ومنهــا الشــعران والهــدم والعجــرم 

والطلــح والغضــا والنتــش وشــوك الجمــل واالثــل والغرقــد وغيرهــا.

أريحــا  تميــز  التــي  واالثريــة  التاريخيــة  بالمعالــم  تزخــر  المنطقــة 

العالــم،  مثــل  ديــر قرنطــل  ومحيطهــا والتــي تعتبــر أقــدم مــدن 

فــي منطقــة جبــل التجربــة نحــو اريحــا، تلــول ابــو العايــق، قصرالملــك 

ديــر  القلــط،  وادي  ضفــاف  علــى  الشــهير   الشــتوي  هيــرودوس 

120م تحــت ســطح االرض،  القــدس جــورج الــذي يقــع علــى ارتفــاع 

وتتــوزع هــذه المناطــق واالثــار التاريخيــة عبــر وديــان تتميــز بطبيعتها 

الحيويــة الخاصــة وفيهــا اشــجار متنوعــة مثــل االثــل والســويد وتعتبــر 

محطــة هامــة لمشــاهدة الطيــور التــي تمــر بهــا لاســتراحة خــال 

هجرتهــا عبــر فلســطين.

يســتمر المســار نحــو بريــة شــرق القــدس فــي وادي القطيــف وتمتاز 

المتوطنــة  النباتــات  لبعــض  وموئــل  خصبــة  رعويــة  مناطــق  بانهــا 

النــادرة ، ويمــر ببعــض الخــرب والكهــوف والممعالــم التاريخيــة فــي 

المنطقــة التــي تتوســط المســار تقريبــا، ومنهــا خربــة مــرد ومــن ثــم 

الــى منطقــة تــل القمــر وهــي اســتراحة صحراويــة فــي احــد علــى 

البحــر   الميــت، ومــن ثــم غربــا الــى بيــت لحــم غربــا لزيــارة كنيســة 

المهــد وارطــاس وتقــوع.

المســار فــي المناطــق شــبه الصحراويــة يمــر بمنطقــة عرب الرشــايدة 

جنوبــا و منهــا الــى بنــي نعيــم غربــا مــرورا  بالخــرب والكهــوف التــي 

جنــوب  الكانــوب  محميــة  مــن  جــزءا  تعتبــر  والتــي  المنطقــة  تميــز 

فلســطين، ومــن ثــم الــى الخليــل، لزيــارة الحــرم االبراهيمــي وقبــر 

القديمــة  البلــدة  زيــارة  يمكــن  كمــا  الســام،  عليــه  ابرهيــم  النبــي 

وغيرهــا مــن  المعالــم التــي تتميــز بهــا المدينــة. 

التنوع الحيوي

المســار يمــر عبــر اراضــي فلســطين بكاملهــا فيمــر بالطبيعــة الجبليــة 

التابعــة لمنــاخ البحــر االبيــض المتوســط، ومنطقــة الســفوح الشــرقية 

وطبيعتهــا المميــزة اضافــة الــى الطبيعــة الصحراويــة وشــبه الجافــة.

التنــوع  صــور  رؤيــة مختلــف  مــن  الزائــر  يتمكــن  الرحلــة  هــذه  خــال 

امكانيــة  الــى  اضافــة  والحيوانــي  النباتــي  الطبيعــي  الحيــوي 

الفلســطينية. باالراضــي  والمقيمــة  المــارة  الطيــور  مشــاهدة 

ان المســار الــذي يمــر بعيــون المــاء و الوديــان الهامــة هــو صــورة 

حيــة للنظــام الحيــوي الصحــي الــذي يجــب  الحفــاظ عليــه و االبقــاء 

ــه و صيانتهــا. علــى طبيعت
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27
اسم املسار

مسار دير عامر - النبي غيث  

9 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار يف قرية دير عامر، عرب وادي وصف المسار
الطواحني إىل قمة النبي غيث.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار عبــر طريــق ترابيــة، هبوطــًا مــن طــرف مخيــم ديــر 

عّمــار، وصــوالً إلــى الّزيتونــة القديمــة، اّلتــي ُيقــدِّر األهالــي عمَرهــا 

ــات الســنين، بالقــرب مــن عيــن فاطمــة المبنيــة بالحجــر وبجانبهــا  بمئ

. وكانــت عيــن فاطمــة مصــدر الميــاه الرئيــس لديــر عّمــار  درٌج أثــريٌّ

وجّمــاال والمخيــم لفتــرٍة طويلــٍة مــن الزمــن، وهــي كذلــك مصــدر 

المســار،  طــول  علــى  عيــون  ال  كل  يغــّذي  اّلــذي  الرئيــس  الميــاه 

ومنهــا عيــن القصــب، والبصــة وغيرهــا.

ويلتــف الزائــر غربــًا حــول شــجرة الزيتــون، ليمضــي فــي مســارٍ ترابــيٍّ 

مســتقيم، ويواصــل ســيره حوالــي 300م، فــي طريــٍق تهبــط بشــكل 

تدريجــي، وصــوالً إلــى عيــن التينــة فــي طريــٍق مفتوحــٍة عنــد واٍد 

َتشــّكَل مــن التقــاء نهايــات قمــم قريــة ديــر عّمــار، وقمــة قريــة جّمــاال 

وقمــة الّنبــي غيــث.

ويســتريح الزائــر بالقــرب مــن عيــن التينــة، ليصعــد قمــة النبــي غيــث 

عبــر وادي الشــخاريق، والــوادي محــاط بمرتفعــاٍت جبليــٍة ثاثــة؛ )جبــل 

الًنبــي غيــث، وجبــل بطــن الحيــة، وجبــل قريــة جّمــاال، وتبلــغ مســاحته 

وجمــاالً،  حســنًا  يفيــض  أخضــر  مثلثــًا  ويشــّكل  دونمــًا،   25 حوالــي 

فاألشــجار القديمــة تظللــه والخضــراوات تنمــو فــي أرجائــه، ويوجــد 

فــي الــوادي عيــن مــاء تحمــل االســم ذاتــه(، ويســتمر الزائــر بالصعــود 

مســافة 600م تقريبــًا عــن نقطــة البدايــة.

ويصعــد الزائــر قمــة جبــل الّنبــي غيــث )مــن أجمــل المتنزهــات التــي 

جــادت بهــا الطبيعــة، وتمتــاز بالغابــة الشــجرية علــى قمتــه، التــي 

ترتفــع حوالــي 570 متــرًا عــن مســتوى ســطح البحــر، ويمثــل قمــة 

ُبنــي هــذا  ربــوة عاليــة، وتبلــغ مســاحُته مــا يقــارب دونمــًا واحــدًا. 

المقــام مــن حجــارة باحجــام مختلفــة وبعضهــا معــاد االســتخدام مــن 

أبنيــة قديمــة، ويوجــد الــى جــواره يوجــد مبنــى مســتطيل، لــه قاعــدة 

المبكــرة(.  العثمانيــة  الفتــرة  إلــى  المقــام  تاريــخ  ويعــود  عمــود، 

ويــرى الناظــر القمــة بوضــوح مــن قمــة رأس كركــر جنوبــًا، ومــن قمــة 

ديــر غّســانة ومقــام الخــواص شــماالً.

ويمكــن للزائــر بالقــرب مــن المقــام الحصــول علــى ِقســٍط مــن الراحــة، 

ومشــاهدة الطيــور فــي المنطقــة، ومــن ثــم البــدء بالهبــوط جنوبــًا 

لزيــارة البلــدة القديمــة والبــد األثــري فيهــا.

أماكن قريبة

قرية دير عّمر 

تقــع علــى بعــد 17 كــم إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة رام الّلــه، 

يت بهــذا  وترتفــع حوالــي 540م عــن مســتوى ســطح البحــر، وُســمِّ

اإلســم نســبة إلــى شــخص اســُمه عّمــار. وبحســب الّروايــة الّشــفوية 

ــار،  ــح اســُمه عّم ــة، فقــد ســكنها رجــل صال التــي يتبادلهــا أهــل القري

كان يســكن ديــرًا قديمــًا فــي القريــة، وكان ذلــك فــي عهــد الّنبــي 

أيــوب عليــه الّســام، وكان معروفــًا عــن هــذا الرجــل الصالــح مســاعدته 

الّدائمــة لــزوج الّنبــي أيــوب، التــي كانــت تصعــد إلــى القريــة طلبــًا 

للغــذاء لزوجهــا المريــض.

وهــي قريــٌة متوســطة المســاحة، تقــع علــى ظهــر تّلــٍة مرتفعــٍة ذات 

إطالــٍة إلــى جميــع االتجاهــات، وتحيــط بهــا أشــجار الّزيتــون. تشــير 

المســوحات والّدراســات األثرّيــة الحديثــة إلــى أّن القريــة كانــت موقعــًا 

الوقــت  حتــى  المتوســط  البرونــزي  العصــر  منــذ  البشــري  للســكن 
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التنوع الحيوي

ترويــه عيــون  الــذي  الشــخاريق،  المســار عبــر وادي  تمــر منطقــة 

مــاء دائمــة الجريــان، وتزدهــر فيــه الزراعــة، إضافــة إلــى نمــو أشــجار 

الخــروب، والحــور، والقطلــب وغيرهــا مــن حولــه، أمــا فــي القمــة 

الصنوبــر، والســرو. فأشــجار 

ويــرى فــي أطــراف الــوادي مختلــف أنــواع النباتــات البريــة واألزهــار، 

كالحنــون، وقــرن الغــزال، والتوليــب، والنرجــس، إضافــة إلــى اللــوف، 

والخبيــزة، والياســمين البــري، والشــومر وغيرهــا. ويــرى فــي هــذه 

الشــمس  وعصفــور  والعويســق،  والصقــور،  الحجــل،  المنطقــة 

الفلســطيني.

للعصــر  تعــودان  زيتــون  معصرتــا  المهمــة  الدالئــل  ومــن  الحاضــر، 

الحديــدي. وكان ســكان القريــة يشــربون مــن ميــاه عيــن فاطمــة التــي 

تقــع إلــى الشــمال الغربــي مــن القريــة.

وتنتشــر فــي القريــة معالــُم أثريــٌة شــاهدة علــى تاريخهــا ومــدى 

التصــاق اإلنســان بتراثهــا، ويبلــغ عــدد المبانــي فــي البلــدة القديمــة 

115 مبنــى، تعــود فــي تاريخهــا إلــى الفترتيــن المملوكيــة والعثمانية، 

وتظهــر المبانــي علــى شــكل قلعــٍة متاصقــٍة ومحصنــٍة، مــن خــال 

وقوعهــا علــى رأس تــٍل مرتفــع. 

وُبنيــت بيــوت القريــة مــن الحجــر والِلْبــن، وعقــدت ســقوُفها بشــكل 

وُهِجــرت  مســتوية،  وأحيانــًا  برميليــة  ونصــف  متقاطعــٍة  أقــواٍس 

القريــة بعــد إنشــاء البلــدة الحديثــة، مــا يســتدعي إعــادة تأهيلهــا 

أغــراٍض عامــٍة متعــددة. لخدمــة 
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أيــام المماليــك، وكان مــزارًا تحييــه الفــرق الصوفيــة فــي مواســم 

معينــة، وكان األهالــي يعتقــدون بقدرتــه علــى إبعــاد خطــر األفاعــي 

حتــى أنهــم أطلقــوا علــى األفعــى اســم احمــد الرفاعــي(. وهنــا 

يعانــق مقــام الرفاعــي مقامــي الخــواص والمجــدوب، ولكنــه يهبــط 

ــًا وإجــاالً.  ــة بينهمــا تواضعــًا ويلتقــي بهمــا حب بالمســافة العامودي

علــى  الصوفــي  المســار  ينتهــي  الرفاعــي  مقــام  مــن  وبالقــرب 

الســفح المطــل علــى وادي صريــدا الهــام، ويمكــن للزائــر العــودة 

ــه إكمــال المســار  نحــو قريــة بيــت ريمــا أو قريــة ديــر غســانة، ويمكن

نحــو وادي صريــدا، والتمتــع بصفاتــه الطبيعيــة وعيــون المــاء التــي 

تتدفــق فيــه.

أماكن قريبة

قرية بيت رميا

تقــع علــى بعــد 27كــم إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة رام اللــه، 

وقــد عرفــت فــي العصــر الكنعانــي باســم ريماتــا، أمــا فــي العصــر 

الرومانــي فعرفــت باســم أرومــة، وكاهمــا يعنــي المــكان المرتفــع، 

ويــزرع فــي أراضيهــا الزيتــون، والتيــن، واللــوز، والمشــمش، وغيرهــا 

ــل:  ــة عيــون مــاء عــدة، مث مــن األشــجار المثمــرة. ويوجــد فــي القري

فيــاض، والبلــد، والتبنــة، والجابيــة .

وتحتــوي القريــة علــى آثــار تعــود للعصــر الحديــدي، وعلــى كهــوف 

تشــرف  التــي  المنطقــة  وتمتــاز  الهلنســتية،  للفتــرة  تعــود  ومغــر 

علــى منطقــة محميــة وادي الزرقــاء العلــوي بمناخهــا وأجوائهــا 

النباتــي  بالتنــوع  المنطقــة  غنــى  إلــى  إضافــة  المميــزة،  الربيعيــة 

وغيرهــا. والطيــور 

التنوع الحيوي

العلــوي.  الزرقــاء  وادي  لمحميــة  الشــمال  بالســفح  المســار  يمــّر 

وتمتــاز هــذه المنطقــة بوجــود باألزهــار البريــة كشــقائق النعمــان، 

والنرجــس، ورجــل الغــزال، والياســمين البــري. وشــوهد فيــه الحجــل 

والطيــور المغــردة والصقــور. وتنمــو أشــجار الخــروب والبلــوط فــي 

جنبــات الطريــق، إضافــة إلــى انتشــار أشــجار الزيتــون القديــم فــي 

أراضيهــا.

مسارات صوفية

28
اسم املسار

مسار الخواص -الرفاعي- املجدوب  

9 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار من مقام الخواص إىل مقام وصف المسار
املجدوب حتى الرفاعي، ضمن محمية 

وادي الزرقاء العلوي.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

مــن مقــام الخــواص الــذي يقــع علــى قمــة ترتفــع حوالــي 540م عــن 

مســتوى ســطح البحــر، فــي أقصــى شــمال قريــة ديــر غســانة، وعلــى 

بقبتيــه  المقــام   يمتــاز   ( المســار،  يبــدأ  دونمــًا   21 تقــارب  مســاحة 

الحمراواتيــن، فــي قلــب حديقــة غناء، فقد تم ترميم المقام وإنشــاء 

الحديقــة، لتصبــح أحــد أهــم مراكــز التنــزه والنشــاطات االجتماعيــة فــي 

المنطقــة، ويعــود المقــام لصاحبــه الشــيخ أبــو اســحق بــن أحمــد بــن 

زاهــد  المقــام  صاحــب  أن  ويقــال  الســامرائي،  الخــواص  إســماعيل 

بعــد  أنهــم  القريــة، فيقولــون  أهــل  لــه كرامــات يذكرهــا  صوفــي، 

إتمــام بنــاء القبــة األولــى، أفاقــوا صباحــًا فوجــدوا المائكــة أتمــت 

بنــاء الثانيــة، كرامــة للشــيخ الخــواص. وللمــكان قيمــة لــدى المريديــن 

وأصحــاب الحاجــات فــي مواســم معينــة، فكانــوا يــزورون المــكان 

ــا لحاجاتهــم(. ــذور، ويشــعلون الشــموع طلب ــذرون الن وين

ثــم يتجــه الزائــر جنوبــًا، نحــو بلديــة بنــي زيــد الغربيــة وعبــر  ومــن 

طريــق ترابــي ممهــد، يتجــه غربــًا نحــو مقــام المجــدوب، إذ تمتــاز 

المنطقــة بغنــى التنــوع النباتــي فيهــا، وأصــوات الطيــور التــي ترافــق 

الزائــر طيلــة الطريــق.

ويســتمر الزائــر غربــًا حتــى يصــل علــى بعــد 1.5كــم تقريبــًا إلــى مقــام 

المجــدوب، )المقــام عبــارة عــن غرفتيــن ذوات قبــاب زرقــاء اللــون، 

تضــم قبــور أصحــاب الطريقــة فيهــا، وأمامهــا ســاحة فيهــا قبــور 

مفاجئة-ســتجد  -وبصــورة  المقــام  وأســفل  والمريديــن،  التابعيــن 

قبــورًا يضــم رفــات امــرأة صالحــة دفنــت هنــاك(.

باالتجــاه  بالنــزول  الزائــر  يبــدأ  المقــام،  فــي هــذا  االســتراحة  وبعــد 

الشــمالي الشــرقي نحــو القمــة المحاذيــة لقمــة المجــدوب، وعلــى 

ســفحها الشــمالي علــى ارتفــاع حوالــي 300 م عــن مســتوى ســطح 

بقايــا مقــام  المســير تقريبــًا- توجــد  بعــد ســاعة مــن  البحــر- علــى 

الرفاعــي، الــذي لحــق بــه الضــرر بفعــل التخريــب مــن لصــوص اآلثــار 

)ويعتبــر الرفاعــي أحــد أقطــاب الحركــة الصوفيــة، اللذيــن ذاع صيتهــم 
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أّنهــا مركــز للمواصات البرّيــة بيــن الســاحل والّداخــل شــماالً وجنوبــًا. 

تمّيــز منطقــة مدينيــة طولكــرم بُخصوبــِة الُتربــة ووفــرة الميــاه فيهــا، 

هــذه الظــروف أّدت بشــكل كبيــر لنمــو المدينــة وتطّورها عبــر العصور.

– التقنيــة  فلســطين  جامعــة  طولكــرم  محافظــة  فــي  يوجــد  كمــا 

خضــوري- وهــي إحــدى مؤسســات التعليــم العالــي فــي فلســطين، 

الضفــة  فــي  والوحيــدة  األولــى  الحكوميــة  الجامعــة  وهــي 

الغربيــة، تأسســت عــام 1930م كمدرســة زراعيــة لخدمــة المجتمــع 

الفلســطيني، ثــم تطــورت لتصبــح كليــة تقــدم برامــج الدبلــوم فــي 

التقنيــة  البرامــج  تقــدم  الحقــا  وأصبحــت  التخصصــات،  مــن  العديــد 

والبكالوريــوس(. )الدبلــوم  المختلفــة  بمســتوياتها 

قرية ارتاح

يقــال أن أصــل تســميتها يعــود إلــى كونهــا المنطقــة التــي أقــام 

ــه وارتاحــوا فيهــا وهــم فــي طريقهــم  فيهــا ســيدنا يعقــوب وبنات

إلــى مصــر، وهــو الســبب األكثــر ترجيحــًا للتســمية. وتضــم القريــة فــي 

مسارات صوفية

29
اسم املسار

مسار طولكرم

مقام بنات النبي يعقوب  

9 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار يف مدينة طولكرم، بداية من وصف المسار
متحفها ونحو مقام بنات النبي يعقوب، 

وانتهاءاً بضاحية شويكة.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار مــن وســط مدينــة طولكــرم، بجولــة فــي المتحــف 

)ويتميــز  الفلســطينية،  الســياحة واآلثــار  الــذي تشــرف عليــه وزارة 

بنــاء هــذا المتحــف بحجارتــه المزخرفــة وســقفه الكرميــدي والزخــارف 

عصــور  مــن  أثريــة  قطعــًا  جنباتــه  فــي  المتحــف  ويضــم  الحجريــة، 

مختلفــة ، كمــا ويحتــوي علــى قســم للتــراث الشــعبي الفلســطيني 

المســتخدمة  التراثيــة  واألدوات  الشــعبي،  اللبــاس  يعــرض  الــذي 

قديمــًا. أمــا فــي حديقــة المتحــف فيمكــن مشــاهدة )البــد( الــذي 

كان يســتخدم فــي عصــر الزيتــون قديمــًا، إضافــة إلــى بعــض األعمــدة 

العثمانــي(. والمدفــع 

بأســواق  مــارًا  ارتــاح،  قريــة  نحــو  الجنوبــي  باالتجــاه  الزائــر  يتوجــه 

طولكــرم القديمــة وبعــض مبانيهــا الجميلــة ذات الطــراز المعمــاري 

المميــز، والتــي تتكــون مــن عــدة طبقــات، وتزينهــا شــرفات ونوافــذ 

ــات القــرن  ــة فــي بداي ــاء المتطــور فــي المدين ــر عــن البن ــة تعب ملون

الماضــي.

ومــن ثــم يتوجــه الزائــر جنوبــًا نحــو القريــة، والتــي تبعــد حوالــي 3 كــم 

إلــى الجنــوب مــن مدينــة طولكــرم، ليصــل إلــى مقــام بنــات النبــي 

يعقــوب )مــكان ذو قيمــة تاريخيــة ودينيــة، ويضــم مبنــى يتكــون 

مــن طابقيــن، يعــود الســفلي إلــى العصــر الرومانــي، أمــا العلــوي 

ذو قبــاب يعــود للفتــرة المملوكيــة. وقــد ارتبــط هــذا المقــام بذاكــرة 

معينــة،  مواســم  فــي  المــكان  تــزور  النســاء  كانــت  فقــد  شــعبية 

وتشــعل الشــمع للحصــول علــى البــركات. ويوجــد بالقــرب مــن المقــام 

الحجــارة تعــودان  الحجــم مبنيتــان مــن  بركتــان متوســطة وصغيــرة 

إلنتــاج  تقليــدي  فــرن  علــى  المــكان  ويحتــوي  الرومانــي.  للعصــر 

الفخــار وتصنيعــه يدويــًا، ويطلــق عليــه اســم الفخــارة(.

مــزروع  متنــزه  علــى  الحتوائــه  فيــه؛  االســتراحة  الزائــر  ويســتطيع 

فيــه بعــض األشــجار، ومــن ثــم يتوجــه حيــث وســط القريــة لشــاهد 

ــار معصــرة العنــب، المبنيــة مــن الحجــارة المرصوفــة بالفسيفســاء  آث

البيضــاء ، وبالقــرب مــن الموقــع مجموعــة مــن اآلثــار والمغــر. 

عبــر  شــويكة  ضاحيــة  إلــى  شــماالً،  طولكــرم  إلــى  الزائــر  ويعــود 

الســهول الغربيــة لقريــة ذنابــة، )الضاحيــة الواقعــة علــى بعــد 3كــم 

ــًا إلــى الشــمال مــن مدينــة طولكــرم وتضــم محطتيــن هامتيــن  تقريب

إحــدى محطــات  إلــى منطقــة خضــوري، فهنــاك  للمســار، األولــى 

ســكة خــط الحجــاز، وآثارهــا الباقيــة إلــى اليــوم(.

إلــى مقــام الشــيخ غانــم )وهــو عبــارة عــن زاويــة  ويتوجــه الزائــر 

بناهــا الشــيخ غانــم، المعــروف عنــه بالتقــى والــورع وقــد دفــن فيهــا 

بعــد وفاتــه، ولقــد اعتبــره األهالــي مــن األوليــاء الصالحيــن لذلــك، 

وصــار مــزارًا ألصحــاب الحاجــات فــي المنطقــة، وهــو أحــد المقامــات 

الصوفيــة المملوكيــة الهامــة، يحتــوي علــى غرفــة رئيســة وقبــور، 

جميــع  يعــرف  ال  قديمــة  قبــورًا  تضــم  ســماوية  ســاحة  وحولهــا 

أصحابهــا، إضافــة إلــى قبــور حديثــة ألبنــاء عائلــة الغانــم، ومنهــم مــن 

قضــى شــهيدًا(.

ينتهــي المســار فــي هــذه المنطقــة، ويمكــن أن يحصــل الزائــر علــى 

االســتراحة هنــا، ويتنــاول المأكــوالت الشــعبية فيهــا، أو أن يعــود إلــى 

طولكــرم ويتعــرف عليهــا أكثــر.

أماكن قريبة

طولكرم

؛  أهمّية تجارية وعســكرية  ذو  موقعــًا  تاريخيــًا  المدينــة  تعتبــر 

ــرق التجارّيــة وممــرًا للغــزوات الحربّيــة، كمــا  فطولكــرم ُملتقــى الُطّ

المامــح  التقليديــة ذات  األبنيــة  مــن  كبيــر  عــدد  التاريخــي  مركزهــا 

األبنيــة  تزاحــم  حديثــة  وأبنيــة  والعثمانيــة،  المملوكيــة  والســمات 

التقليديــة، باالضافــة إلــى مقــام بنــات النبــي يعقــوب.

التنوع الحيوي

الحيــوي،  بالتنــوع  غنيــة  مناطــق  وقراهــا  طولكــرم  منطقــة  تعتبــر 

وتتبــع منــاخ البحــر األبيــض المتوســط، ويوجــد فــي المنطقــة وديــان 

رئيســية تتجمــع فيهــا ميــاه األمطــار التــي تســيل غربــًا، ممــا يجعلهــا 

وســجلت  والمهاجــرة،  منهــا  المقيمــة  للطيــور  جاذبــة  منطقــة 

فيهــا مشــاهدة الطيــور المغــردة كالــوروار، وأبــو زريــق، وعصفــور 

اليعاســيب والفراشــات. إلــى  الفلســطيني، إضافــة  الشــمس 

وتنمــو فــي أراضــي المنطقــة نباتــات الزعمطــوط، واللــوف، والخبيــزة، 

والنرجــس البــري، وشــقائق النعمــان وغيرهــا.

المصدر: موقع زور فلسطين
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اللذيــن مــا زالــت اآلثــار باقيــة تــدل علــى أهميتهــم فــي زمــان مضــى، 

الظهــر،  ســيلة  غــرب  عطــارة  قريــة  إلــى  الذهــاب  للزائــر  ويمكــن 

مــن  وغيرهــا  العثمانــي،  الخــرق  منطقــة  وزيــارة  عليهــا  للتعــرف 

معالــم القريــة.

أماكن قريبة

قرية العطّارة

تقــع قريــة عّطــارة )بتشــديد الطــاء( علــى بعــد حوالــي 15كــم إلــى 

العهــد  فــي  اســمها  وكان   ، جنيــن،  مدينــة  مــن  الغــرب  الجنــوب 

الرومانــي أتــاروس وتعنــي اإلكليــل، ويميزهــا النفــق الــذي يمــر بــه 

جــزء مــن ســكة الحجــاز، والــذي يســمى الخــرق العثمانــي -يوجــد 

خــرق آخــر فــي قريــة بلعــا فــي طولكــرم – ويصــل ارتفــاع هــذا النفــق 

إلــى 7م ويصــل طولــه إلــى 700م، وهــو مبنــي مــن الداخــل بالحجــر 

يمكــن  جانبيــه،  علــى  وســعات  بوجــود  يمتــاز  المنقــوش،  األبيــض 

أن يتوقــف بداخلهــا الشــخص الــذي داهمــه مــرور القطــار بشــكل 

مفاجــئ. 

ونــواة القريــة التاريخيــة هــي عبــارة عــن خربــة أثريــة مــا زالــت تشــاهد 

أطالهــا فــي غيــر مــكان، كمــا وتحتــوي اراضــي القريــة علــى عــدة 

خــرب أثريــة أخــرى، مثــل: خربــة الفارســية القريبــة مــن منطقــة الخــرق، 

والتــي ســكنت فــي الفتــرة الفارســية ، ويظهــر فــي هــذه الخربــة 

القريــة  منطقــة  وتمتــاز  وأساســات.  مهدمــة  وجــدران  أبنيــة  بقايــا 

بأجوائهــا وطبيعتهــا الغنيــة بالنباتــات واألزهــار، وإطالتهــا الجميلــة 

ــًا. شــماالً وغرب

قرية جبع 

ــل، أمــا فــي  اســمها مشــتق مــن األصــل ُجبعــا اآلراميــة، وتعنــي الجب

معناهــا الســرياني فهــي الســهل المرتفــع، ويصــل ارتفاعهــا إلــى 

بكثــرة  القريــة  تمتــاز  البحــر.  ســطح  مســتوى  عــن  400م  حوالــي 

والفــوارة،  الجــوزة،  أهمهــا:  ثمانيــة،  تبلــغ  والتــي  فيهــا  الينابيــع 

والشــرقية، والغربيــة، وتشــتهر القريــة أيضــًا الــى جــوار طبيعتهــا 

الفخــار.  بصناعــة  الخابــة 

سيلة الظهر 

الهــدوء والعزلــة، وتمتــاز  الجــذر ســا، بمعنــى  اشــتق اســمها مــن 

القريــة بالكثيــر مــن المواقــع األثريــة والتاريخيــة فيهــا، والتــي يمكــن 

زيارتهــا ضمــن أجــواء مــن الطبيعــة الجميلــة، التــي تنفــرد بهــا المنطقة، 

ــة. ــال وأجــواء الســاحل الفلســطيني القريب حيــث الســهول والجب

ومــن أهــم الخــرب فيهــا، إضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره فــي جولــة 

الفارســية  وخربــة  القريــة،  غــرب  الواقعــة  راشــين  خربــة  المســار، 

المجــاورة لهــا، والتــي ترتفــع حوالــي 300م عــن مســتوى ســطح 

البحــر، وفيهــا آثــار جــدران وأساســات مبنيــة وبقايــا معاصــر وصهاريــج.

التنوع الحيوي

تتميــز المنطقــة بطبيعتهــا الجميلــة، ويمكــن رؤيــة أشــجار الســريس، 

كاللــوف،  المختلفــة  البريــة  النباتــات  وتنمــو  والزيتــون،  والخــروب، 

ــان. وتشــاهد الكثيــر مــن األزهــار  ــر البــري، وحصــا الب والخبيــزة، والزعت

البريــة، كشــقائق النعمــان، واألقحــوان، ونجمــة مريــم وغيرهــا.

والقبــرة،  البلبــل،  مثــل  المنطقــة  فــي  الطيــور  مشــاهدة  ويمكــن 

فــي  وتعيــش  وغيرهــا.  والعويســق  والعقــاب،  الشــائع،  وســنونو 

البــري،  والخنزيــر  األحمــر،  كالثعلــب  الثديــات  مــن  أنــواع  المنطقــة 

وغيرهــا. الصخــري  والوبــر 

مسارات صوفية

30
اسم املسار

مسار النبي الوين  

13 كمطول المسار

متوسط الصعوبةدرجة الصعوبة

املسار الصويف يبدأ يف قرية جبع حتى وصف المسار
قرية سيلة الظهر ومقاماتها.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار فــي قريــة جبــع الواقعــة فــي محافظــة جنيــن، 

وتحديــدًا بالقــرب مــن مقــام الشــيخ يــاروب ، الواقــع علــى بعــد 3كــم 

إلــى الشــمال مــن القريــة، )وهــو عبــارة عــن غرفتيــن متجاورتيــن، 

يــاروب،  الشــيخ  ضريــح   - الصغيــرة  وهــي   – األولــى  فــي  يوجــد 

وهــو  للمقــام،  مدخــل  أحدهمــا  شــماليان،  بابــان  الغرفــة  ولهــذه 

قليــل االرتفــاع، واآلخــر يــؤدي للغرفــة الثانيــة –الكبــرى -، كمــا ويوجــد 

فــي جدرانــه الخارجيــة نوافــذ صغيــرة الحجــم نســبيًا(. ويمكــن للزائــر 

البــدء بالتعــرف إلــى المنطقــة، واالســتمتاع بتاريخهــا وجمــال بنائهــا، 

واالســتمتاع أيضــًا بظــل شــجرة البطــم الكبيــرة، التــي تغطــي الجهــة 

الشــمالية مــن المقــام، وفــي الجولــة يــرى الزائــر المعالــم الدينيــة 

التاريخيــة األخــرى، مثــل: مقــام الشــيخ أميــن الواقــع فــي الجهــة 

الجبــل  قمــة  علــى  الواقــع  بايزيــد  ومقــام  القريــة،  مــن  الغربيــة 

الخــرب األثريــة،  إلــى العديــد مــن  ، إضافــة  القريــة  المتربــع جنــوب 

كخربــة ســباتا، وجافــا، والنقــب، وبيــت يــاروب.

ويتحــرك الزائــر نحــو الجنــوب الغربــي، عبــر الســفوح الغربيــة للقريــة 

الغربــي،  الشــمال  إلــى  الواقــع  الســيلة  ســهل  علــى  والمطلــة 

مســتغل  واد  وهــو  مربــع،  10كــم  إلــى  مســاحته  تصــل  )والــذي 

ــًا حتــى الوصــول إلــى  للزراعــة(، ويســتمر المســير عبــر الســفوح غرب

60، بمحــاذاة الطريــق وإلــى الغــرب مــن قريــة  القــرب مــن شــارع 

الفندقوميــة، ومنهــا يســتمر الزائــر جنوبــًا وصــوالً إلــى قريــة ســيلة 

الظهــر.

ويــرى الزائــر فــي شــمال القريــة خربــة الوي، أو خربــة النبــي الويــن، 

وهــو ثالــث أبنــاء يعقــوب عليــه الســام )ويــزور النــاس وأصحــاب 

الحاجــات هــذا الضريــح الــذي يضمــه المقــام فــي مواســم معينــة، 

أو للنــذور وطلــب الحاجــات(. ويحتــوي أنقــاض هــذه الخربــة علــى 

أساســات جــدران وأعمــدة، إضافــة إلــى األضرحــة والقبــور، التــي مــن 

ضمنهــا شــهداء مــن الجيــش العراقــي والذيــن يزيــد عــن أربعيــن 

شــهيدًا.

فــي  تتــدرج  التــي  الجبليــة،  بتضاريســها  المتميــزة  القريــة  وفــي 

إلــى جبــل القبيبــات،  إلــى الجنــوب وصــوالً  ارتفاعهــا مــن الشــمال 

وهــو أعلــى قمــم القريــة، يوجــد عينــا مــاء مــا زالتــا تســتغان للشــرب 

والزراعــة، وغيرهــا مــن األغــراض، همــا: الحــوض وزكريــا.

المقــام يقــع علــى تلــة مرتفعــة شــمال القريــة علــى بعــد 2كــم 

تقريبــًا مــن مركزهــا، وهــي منطقــة مشــرفة شــماالً علــى ســهل 

ــاء العثمانــي وســاحة  الســيلة، وفيهــا غــرف عــدة حســب نظــام البن

يمكــن الحصــول علــى اســتراحة فــي جنباتــه، واالســتمتاع باإلطالــة 

والتعــرف إلــى طبيعــة المنطقــة والنباتــات التــي تنمــو فــي جنباتهــا.

ينتهــي المســار فــي ظــال الحكايــات الصوفيــة وكرامــات الصالحيــن، 
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مسارات تراثية

31يف البلدات القدمية
اسم املسار

مسار القدس  

7 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار عرب مدينة القدس القدمية وصف المسار
وطبيعتها ومعاملها املختلفة.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار من بــاب العامود في القدس القديمة ، )ويســمى 

بــاب العامــود نســبة إلــى عامــود مــن الرخــام األســود، ويبلــغ ارتفاعــه 

14م، وضــع فــي الســاحة الداخليــة للبــاب فــي الفترتيــن الرومانيــة 

والبيزنطيــة، ويســمى بــاب نابلــس، ويعتبــر مــن أهــم وأجمــل أبــواب 

القــدس، وهــو مدخــل رئيســي للمســجد األقصــى وكنيســة القيامــة 

وحائــط البــراق، وتتفــرع الطــرق منــه إلــى أســواق القــدس المختلفــة 

كالعطاريــن، واللحاميــن، والحصــر، وخــان الزيــت، والصاغــة(. والجديــر 

بالذكــر بــأن مدينــة القــدس القديمــة قــد تــم تســجيلها فــي عــام 

1981م بواســطة المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي قائمــة التــراث 

العالمــي.

يصــل الزائــر عبــره إلــى الحــي المســيحي والحــي االســامي فــي 

البلــدة القديمــة فــي القــدس، ويدخــل عبــر البوابــة ويســتمر نحــو 

ســوق خــان الزيــت )يعــود اســمه إلــى خــان أثــري يحمــل نفــس االســم 

فــي المــكان(، ويمتــد الســوق مــن آخــر درجــات بــاب العامــود حتــى 

والحلــوى  واألبخــرة  العطــور  فيــه  وتبــاع  القيامــة،  كنيســة  مدخــل 

والمخلــات والخبــز ومنتوجــات الفاحيــن الزراعيــة المختلفــة.

تتواجــد  ممتــدة،  طريــق  أو  شــارع  عــن  عبــارة  هــو  الســوق  وهــذا 

الحجــري،  بالبــاط  فمبلطــة  أرضيتــه  أمــا  جانبيــه،  علــى  الحوانيــت  Km
10.50 m

2001000

Source: Applies Research Institute, Jerusalem (ARIJ) 2012
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والقســم األول منــه غيــر مســقوف، أمــا بقيــة أجزائــه فمســقوفة 

بالحجــر مــن خــال سلســلة مــن العقــود، التــي تحمــل أقبيــة متقاطعــة، 

للتهويــة واإلضــاءة. فــي وســطها فتحــات 

يلتــف الزائــر عبــر الطريــق نحــو كنيســة القيامــة، انتهــاءًا بخــان الزيــت، 

)وتســمى الكنيســة بكنيســة القبــر المقــدس، وقــد أقيمــت فــوق 

الجلجلــة أو مــكان الصخــرة، التــي يعتقــد أن المســيح – عليــه الســام - 

اللحاميــن،  أو ســوق  العطاريــن  عبــر ســوق  الكنيســة  الزائــر  يغــادر 

وكاهمــا يقــود إلــى بــاب السلســلة، أمــا إذا ارتــاد ســوق العطاريــن 

المقــوس  بالســقف  ويتميــز  المدينــة،  أســواق  أقــدم  أحــد  )وهــو 

بأكملــه،  الســوق  ويغطــي  المملوكيــة  الفتــرة  إلــى  يعــود  الــذي 

ــع والبهــارات  ــي تبي ــه، والت واشــتق اســمه مــن المحــات علــى جانبي

الطبيــة(. واألعشــاب 

أمــا إذا مــر الزائــر عبــر ســوق اللحاميــن، وهــو مــواز لســوق العطاريــن 

القطــط فــي  مــن  الكثيــر  الطازجــة ويرافقــه  اللحــوم  رائحــة  وفيــه 

المــكان، وقــد بنــي هــذا الســوق فــي الفتــرة الصليبيــة، وهــو يرتكــز 

علــى ثمانيــة وعشــرين عامــودًا تعلوهــا قناطــر كبيــرة، ويوجــد فيــه 

حوالــي مائــة محــل تحــول بعضهــا إلــى تجــارة أخــرى غيــر اللحــوم.

وهنــا يصــل الزائــر إلــى بــاب السلســلة، وهــو أحــد أبــواب المســجد 

األقصــى، ويقــع فــي الــرواق الغربــي منــه، ويعتبــر أحــد أطــول أبــواب 

المســجد، يدخــل الزائــر عبــره إلــى المســجد، وهــو أقــرب المداخــل إلــى 

المســجد القبلــي، المصلــى الرئيســي فــي المســجد األقصــى.

األقصــى،  المســجد  أســوار  داخــل  بجولــة  القيــام  الزائــر  يســتطيع 

والمصلــى  القبلــي،  الجامــع  وهــي:  المصليــات،  يضــم  والــذي 

الصخــرة،  قبــة  ومصلــى  القديــم،  األقصــى  ومصلــى  المروانــي، 

المغاربــة. ومســجد  النســاء  وجامــع  البــراق،  ومســجد 

يوجــد لحــرم المســجد خمســة عشــر بابــًا، منهــا عشــرة مفتوحــة، أمــا 

الباقــي فتغلقــه قــوات االحتــال اإلســرائيلي، ويضــم المســجد داخــل 

أســواره قبابــا، وأســبلة، ومــدارس، وأروقــة، وريــاض األطفــال، وغيرها 

مــن المنشــآت المعماريــة التــي مــا زالــت قيــد االســتخدام. ويوجــد 

فــي المســاحة بيــن هــذه األبنيــة الكثيــر مــن البوائــك المتميــزة فــي 

بنائهــا وعمارتهــا، وهــي عبــارة عــن أعمــدة تربطهــا عقود،باالضافــة 

والقطــع  العمــات  يضــم  الــذي  االســامي  المتحــف  وجــود  الــى 

ــة المرتبطــة بالمــكان وقدســيته. األثري

يغــادر الزائــر المســجد األقصــى عبــر بــاب المجلــس إلــى طريــق اآلالم، 

وهــي الطريــق التــي ســلكها الســيد المســيح تحــت التعذيــب مــن 

لحظــة الحكــم عليــه باإلعــدام نحــو صخــرة جلجليــه حيــث صلــب، وهــي 

طريــق تاريخيــة ودينيــة هامــة يتمثــل بهــا مســيحيو العالــم المعانــاة 

التــي مــر بهــا الســيد المســيح.

ــر إلــى الهوســبيس، وفيــه مبنــى نمســاوي الطــراز يطــل  يصــل الزائ

وهنــا  الصخــرة،  وقبــة  القبلــي  والمســجد  القديمــة  البلــدة  علــى 

يحصــل الزائــر علــى اســتراحة فــي نهايــة المســار التاريخــي الهــام، 

كالكنافــة  القــدس،  أســواق  فــي  الشــعبية  بالوجبــات  واالســتمتاع 

ثــم  ومــن  المقــدس،  المــكان  ذكــرى  يحمــل  مــا  وابتيــاع  والفافــل 

الرجــوع نحــو بــاب العامــود.

أماكن قريبة

مطلة جبل الزيتون

 يقــع جبــل الزيتــون أو قريــة الطــور شــرق مدينــة القــدس، ويمتــد 

إلــى شــمال غــرب، ويعتبــر جبــل  علــى شــكل قــوس جنــوب شــرق 

المشــارف امتــدادًا طبيعيــًا لــه، وهــو مــن أعلــى قمــم القــدس، فيصــل 

ارتفاعــه إلــى 826 م، يوفــر هــذا االرتفــاع مطلــة جميلة علــى المدينة 

ومحيطهــا، ويضــم آثــارًا هامــة وتاريخيــة، وهــو مــكان صعــود الســيد 

المســيح، ويضــم قبــر الســيدة مريــم العــذراء وقبــر رابعــة العدويــة، 

والعديــد مــن المواقــع التاريخيــة والدينيــة األخــرى.

يعتبــر الجبــل حــدًا فاصــاً بيــن منــاخ المدينــة الجبليــة، التــي تتبــع منــاخ 

البحــر األبيــض المتوســط غربــًا، والمنــاخ الصحــراوي شــرقًا، وينحــدر 

منــه مــن الجهــة الجنوبيــة الشــرقية وادي قــدرون، الــذي يصــل إلــى 

البحــر الميــت حامــاً ميــاه أمطــار جبــال القــدس.

مطلــة  أقــواس،   7 فنــدق  مــن  بالقــرب  وتحديــدًا  المنطقــة  تعــّد 

بانوراميــة هامــة وجميلــة، خاصــة فــي األجــواء الليليــة، كاشــفة عــن 

أضــواء المدينــة ومعالمهــا فــي منــاخ ســاحر يحمــل عبــق التاريــخ 

المــكان. وقدســية 

التنوع الحيوي

ال توجــد الكثيــر مــن المعلومــات حــول التنــوع الحيــوي فــي المنطقــة، 

نتيجــة االمتــداد العمرانــي اال ان المنطقــة وخاصــة فــي حــدود جبــل 

الزيتــون تضــم الكثيــر مــن النباتــات الطبيــة، مثــل: رجــل الحمامــة والكبــار 

والزعــرور والطيــون وغيرهــا، وتتواجــد أنــواع مختلفــة مــن الحشــرات 

البيضــاء  الســحلب  وفراشــة  الســوداء  والخنفســة  كالدعســوقة 

وغيرهــا.

صلــب عليهــا، أمــا تســميتها فهــي نســبة إلــى قيامــة يســوع مــن بيــن 

ــاء عظيــم فســيح  ــب، والكنيســة بن ــث للصل ــوم الثال األمــوات فــي الي

تمتــاز بزخارفهــا مــن الرخــام الملــون والنقــوش والصــور واأليقونــات، 

أديــرة كاثوليكيــة وأرثوذكســية وأرمنيــة، يتوســطها  وفيهــا عــدة 

القديســة  وكنيســة  المقــدس  القبــر  علــى  يشــرف  الــذي  الــرواق 

ــة(. هيان
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مسارات تراثية

32يف البلدات القدمية
اسم املسار

مسار البلدة القدمية الخليل  

6 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

عرب مدينة الخليل يف البلدة القدمية وصف المسار
ومعاملها املختلفة.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار مــن معصــرة النتشــة ، )وهــي بنايــة قديمــة تعــود 

بتاريخهــا إلــى 200 ســنة، تــم ترميمهــا وتحويلهــا إلــى متحــف يشــرح 

ــد الحجــري  تاريــخ صناعــة اســتخراج زيــت الزيتــون مــن خــال وجــود الب

ومقدمــة  القديمــة،  البلــدة  فــي  مميــزًا  معلمــًا  وتعتبــر  القديــم، 

ــدة(.  ــاة القديمــة فــي البل لشــرح طريقــة الحي

يتوجــه الزائــر إلــى زاويــة الشــبلي فــي القســم العلــوي مــن حــارة 

وهــو  الشــبلي،  بكــر  أبــي  إلــى  الزاويــة  هــذه  )وتنســب  القزازيــن، 

خراســاني األصــل مــن بغــداد(، فيهــا مقامــه وضريــح تلميــذه الشــيخ 

ــر وغــرف  ــد المدخــل الرئيــس، ويوجــد فيــه مصلــى صغي الترعانــي عن

متعــددة وســاحة ســماوية مكشــوفة.

يســتكمل المســار نحــو معصــرة شــجرة الــدر أو بابــور عبــد الغنــي، 

اســتخدامها  تجمــع فــي  التقليديــة،  للمعاصــر  آخــر  نمــوذج  وهــي 

بيــن عصــر زيــت السمســم وزيــت الزيتــون، ويطلــع الزائــر علــى توثيــق 

المبنــى وعناصــره وبقايــاه األثرية)شــيدت هذه المعصــرة في العصر 

العثمانــي، وكانــت تســتخدم البهائــم فــي تحريــك حجــر الــدرس، ومــن 

ثــم البــد أو المكبــس اليــدوي، حيــث حجــر الهــرس يعلــوه حجــر دائــري 

مــزدوج كبيــر الحجــم، ثــم يوضــع الدريــس فــي أليــاف مــن نبــات القنــب  m
2001000

نقطة النهاية

نقطة البداية

لجنة اعمار الخليل

الخليل

التكية االبراهيمية

حديقة الصداقة

مركز االستعالم السياحي

ساحة القزازين )قهوة بدران(

ساحة البلدة القديمة )عين عسكر(

سار الخليل - البلدة القديمة
م

معصرة شجرة الدر

مسجد ابن عثمان
خان الوكالة

مركز الزوار )حسام ابراهيم(

معصرة اقنيبي
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ويكبــس ليســيل الســائل فــي جــرن، ومــن ثــم إلــى أحــواض ينفصــل 

فيهــا الزيــت عــن المــاء ويخــزن(.  

يتوجــه الزائــر إلــى مصنــع الســيراميك أو الفخــار، وهــو أحــد أقــدم 

الخليــل، والتــي قامــت  التقليديــة. ولكــون مدينــة  اليدويــة  الحــرف 

قائمــة  فــي  2017م  عــام  فــي  بتســجيلها  واآلثــار  الســياحة  وزارة 

التــراث العالمــي، تمتــاز بالحــرف اليدويــة المختلفــة، كالفخــار الــذي 

يمــر بأحــد مصانعــه هــذا المســار، إضافــة إلــى صناعــة الزجــاج، والخــزف، 

والدباغــة، والغــزل، والنســيج وغيرهــا فقــد تــم اإلعــان عــن الخليــل 

أنهــا مدينــة الحــرف العالميــة للعــام 2016.

تضــم  صوفيــة  زاويــة  )وهــي  الزاهــد  زاويــة  إلــى  المســار  يســتمر 

مقــام الشــيخ عيســى الزاهــد فــي الحــي المعــروف باســمه، ويقــع 

فــي الجانــب الشــرقي مــن محلــة الســواكنة فــي البلــدة 

داخلــه  وفــي  صغيــر  مســجد  عليهــا  ويقــوم  القديمــة، 

ضريــح الشــيخ، ويعــود البنــاء إلــى الفتــرة المملوكيــة(.

ويســتمر المســار إلــى ســوق القصبــة، الــذي يعتبر الســوق 

الرئيــس فــي البلــدة القديمــة وتتوســطه قهــوة بــدران، 

وال يقتصــر المقهــى علــى كونــه مكانــًا لشــرب المشــروبات 

الســاخنة وللراحــة، بــل هــو أيضــًا مــكان للتجمــع والتحــادث 

وتبــادل األفــكار واآلراء، وعــادة مــا يجتمــع فيــه لفيــف مــن 

المثقفيــن.

ويواصــل الزائــر مســيره إلــى حــارة القزازيــن، لزيــارة معصــرة 

اقنيبــي، التــي تعــود للعصــر المملوكــي، وكانــت تســتخدم 

ومــن  السمســم،  لعصــر  ثــم  ومــن  الزيتــون  ثمــار  لعصــر 

التخزيــن  وغرفــة  والفــرن  الحجريــة،  األحــواض  مرافقهــا 

التــي مــا زالــت ماثلــة حتــى اليــوم ويمكــن زيارتهــا.

يتحــرك الزائــر إلــى حمــام إبراهيــم الخليــل، الــذي يقــع فــي 

فــي  اســتراحة  علــى  الزائــر  يحصــل  وفيــه  الديريــة،  حــارة 

إلــى أحــد أقــدم حمامــات  ، وبذلــك يتعــرف  الــزوار  مركــز 

فلســطين، ويكمــل المســار نحــو مصنــع أرض كنعــان للزجــاج 

التقليــدي، حيــث يتــم تصنيــع قطــع الزجــاج المميــزة بطــرق 

تقليديــة وبلمســات قديــة.

ــة  ــر أن يســتريح فــي حديقــة الصداقــة، القريب ويمكــن للزائ

مــن الحــرم االبراهيمــي، وفيهــا مقاعــد وأشــجار وســاحات 

والمطاعــم  األكشــاك  بعــض  وتوجــد  واالســتراحة،  للتنــزه 

ــزوار. لخدمــة ال

ينتهــي المســار فــي الحــرم اإلبراهيمــي الشــريف، الــذي 

-وزوجتــه  الســام  عليــه   – إبراهيــم  ســيدنا  قبــر  يضــم 

مســتطيل  كبيــر  بنــاء  والمســجد  وزوجتيهمــا.  وولديــه 

حجــارة  مــن  بنيــت  ضخمــة  خارجيــة  جــدران  لــه  الشــكل، 

عديــدة،  مداخــل  ولــه  مئذنتــان  وفيــه  كبيــرة،  مصقولــة 

مكشــوفًا  وصحنــًا  جامعــًا  مســجدًا  األســوار  بيــن  ويضــم 

وأروقــة وغرفــًا وممــرات وقبــاب، وقبــو أرضــي يســمى 

وإســحق  ويعقــوب  إبراهيــم  األنبيــاء  وقبــور  الغــار، 

حميعــا. الســام  عليهــم   - وزوجاتهــم  ويوســف 

يمكــن زيــارة شــجرة  بلوطــة ســيدنا إبراهيــم )والتــي تــرى 
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علــى أنهــا أقــدم شــجرة فــي العالــم ويقــدر عمرهــا بأكثــر مــن 5 

آالف ســنة، والموجــودة علــى مرتفــع يطلــق عليــه »جبــل الجلــدة«،  

والــذي يطــل علــى مركــز مدينــة الخليــل(.

أماكن قريبة

قرية بني نعيم

تقــع علــى بعــد 7كــم إلــى الشــرق مــن مدينــة الخليــل، وتمثــل الحافــة 

الشــرقية لهضبــة الخليــل، ويصــل ارتفاعهــا إلــى 870 م عــن مســتوى 

ســطح البحــر، وتشــتهر ببســاتين العنــب حولهــا، وتمتــاز بطبيعــة شــبه 

صحراويــة شــرقًا، وفيهــا البلــدة القديمــة، ويحيــي أهلهــا طقوســًا 

ــاء واألجــداد؛ ففــي نهايــة كل شــتاء ينتقــل الرعــاة  توارثوهــا عــن اآلب

إلــى منطقــة يســمونها  بنــي نعيــم  مــع مواشــيهم شــرق قريــة 

المســافر، وتظــل إقامتهــم المؤقتــة فيهــا حتــى أوائــل فصــل الصيــف.

لقريــة  الجنوبــي  الطــرف  فــي  يقيــن  النبــي  مقــام  فيهــا  ويوجــد 

بنــي نعيــم، وترتفــع الخربــة التــي تضــم المقــام حوالــي 900م عــن 

ينــزل  المقــام مغــارة  بالقــرب مــن  البحــر، ويوجــد  مســتوى ســطح 

إليهــا بــدرج يقــال أن فيهــا قبــر فاطمــة بنــت الحســين بــن علــي، وفــي 

ــه ابراهيــم  ــه موضــع ســجود نبــي الل المســجد محــراب واحــد قيــل أن

حيــن وقــع العــذاب بقــوم لــوط كمــا فــي الروايــة الشــهيرة.

التنوع الحيوي

فتتميــز  الكانــوب،  محميــة  أراضــي  مــن  جــزءًا  بنــي   مســافر  تعتبــر 

بطبيعتهــا حيــث تنمــو فــي أراضيهــا نبــات النتــش، والمتنــان، والصــر 

القاتمــن،  السوســن  فتوجــد  البريــة،  األزهــار  وتنمــو  النقطــي. 

والبــوط. والســوس،  أصفــر،  وذربــوب  والنرجــس، 

الرمــادي،  الخفافيــش، والذئــب  مــن  أنــواع مختلفــة  ويمكــن رؤيــة 

وغيرهــا. والضبــع  والوشــق،  النوبــي،  والوعــل 

تشــاهد  حيــث  ومهاجــرة،  مقيمــة  طيــور  المنطقــة  فــي  وتتواجــد 

والســمامة  الحبــاري،  وطائــر  األســمر،  والنســر  المصريــة،  الرخمــة 

وغيرهــا. الحزيــن  واألرقــط  والعقــاب  والــوروار،  الصغيــرة، 
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مسارات تراثية

33يف البلدات القدمية
اسم املسار

مسار البلدة القدمية نابلس  

8 كمطول المسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار عرب مدينة نابلس وبلدتها وصف المسار
القدمية إىل الحاممات وتل بالطة 

وكنيسة يعقوب.

مشياً عىل األقدامطريقة ارتياد المسار

جولة عرب املسار

يبــدأ هــذا المســار مــن وســط مدينــة نابلــس بالقــرب مــن دوار المدينــة 

، متجهــًا إلــى البلــدة القديمــة لزيــارة المبانــي التاريخيــة القديمــة 

فــي البلــدة، ومنهــا المبانــي الدينيــة والمدنيــة، ويمكــن التوقــف 

بالقــرب مــن الجامــع الصاحــي الكبيــر، الــذي يقــع وســط البلــدة قــرب 

والبيــك،  الحنبلــي  المســجد  وكذلــك  والقيســارية،  العقبــة  حارتــي 

ومســجد الســاطون الواقــع وســط حــارة الياســمينة ، وتتميــز البلــدة 

بالمقامــات والزوايــا، مثــل مقــام الخضــر، وزاويــة التوبانــي، وتمتــاز 

ــاب والمــآذن. ــد مــن القب ــك بوجــود العدي كذل

البلــدة  فــي طرقــات  المبانــي  هــذه  بيــن  خــال جولتــه  الزائــر  يمــر 

تســقي  التــي  األســبلة  مــن  بكثيــر  بالحجــارة  المرصوفــة  القديمــة 

المــارة بالميــاه العذبــة، ومنهــا ســبيل ســليمان آغــا طوقــان ذو البنــاء 

الجميــل، والــذي يقــع قبالــة الجامــع الكبيــر ، ويــرى الزائــر ســبيل الــران 

بالقــرب مــن جامــع الســاطون، وســبيل الســت وغيرهــا مــن األســبلة.

يصــل الزائــر إلــى حمامــات البلــدة القديمــة التركيــة، وفيهــا يحصــل 

كل  الحمامــات  هــذه  ومــن  فيهــا،  مميــزة  وتجربــة  اســتراحة  علــى 

مــن حمــام الخليــل، وحمــام الســمرة، والحمــام الجديــدة وغيرهــا. 

وبصفــة عامــة، يتكــون الحمــام التقليــدي مــن أقســام ثاثــة هــي: 

ملعب سباق الخيل

الدوار

البلدة القديمة

تل بالطة

مقام يوسف

بئر يعقوب

نقطة البداية

نابلس

س البلدة القديمة
مسار نابل

Km
10.50
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اإلســتحمام،  الشــتوي، وغــرف  المشــلح  االســتقبال، وغرفــة  غرفــة 

ومعظمهــا فــي الوقــت الحالــي تهــدم أو تغيــر اســتخدامه، )أحــد 

الحمامــات التركيــة القليلــة التــي مــا زالــت تعمــل إلــى اليــوم فــي 

ــدة  ــن زقــاق البل ــذي يقــع بي ــدة القديمــة هــو حمــام الصفــا، وال البل

القديمــة وشــارع النصــر، وفيــه المشــلح الصيفــي ويتوســطه نافــورة 

شــامية ومقاعــد، وتعتبــر مقهــى واســتراحة جميلــة، ومــن ثــم نحــو 

المشــلح الشــتوي حيــث بــاط النــار والبخــار، ثــم غرفــة الحمــام(.

ويتنقــل الزائــر مــارًا بأســواق نابلــس القديمــة أو خــان التجــار، ويشــبه 

ــه، وهــو مكــون مــن أســواق  األســواق الدمشــقية بأقواســه ومحال

الخــان  وأغلــب  والشــعبين،  والمســقوف،  العتــم،  منهــا:  عــدة، 

ــة  ــان شــرقية وغربي ــه بوابت ــاب والعقــود، ول ــوه القب مســقوف وتعل

صنعــت مفاتيحهــا فــي دمشــق. وكان الخــان يغلــق ليــاً ويفتــح صباحــًا 

بواســطة هــذه البوابــات.

وال بــد أن يلفــت انتبــاه الزائــر بعــض القصــور القديمــة فــي المنطقــة 

مثــل قصــر النمــر، وقصــر طوقــان، وقصــور عبــد الهــادي، إضافــة إلــى 

الســرايا العثمانيــة التــي كانــت مقــرًا لدوائــر الحكومــة العثمانيــة إال 

أنهــا اليــوم تســتخدم ألغــراض تجاريــة.

يتجمــع الــزوار فــي وســط الســاحة القديمــة، أو فــي مــا يســمى بــاب 

الســاحة، بالقــرب مــن المنــارة والتــي تعــرف ايضــًا باســم بــرج الســاعة 

الــذي بنــي عــام 1901م، وهــو بنــاء عــال يتكــون مــن أربعــة طوابــق: 

الســامرية، وهــو  بئــر  بئــر يعقــوب أو  أمــا كنيســة يعقــوب وفيهــا 

بئــر يوجــد فــي منطقــة باطــة علــى أطــراف مدينــة نابلــس، ويعتقــد 

أن الســيد المســيح -عليــه الســام- شــرب منــه لــدى مــروره بالســامرة 

فــي طريقــه مــن القــدس إلــى الجليــل، وبنــي فــوق البئــر كنيســة 

قديمــة، فقــد صــادف امــرأة ســامرية فــي طريقــه وبــدأ بالتحــدث 

معهــا واســتخدام المــاء كداللــة علــى اللــه. 

أماكن قريبة

جبل جرزيم

يقــع الجبــل فــي الجــزء الجنوبــي لمدينــة نابلــس، ويرتفــع حوالــي 

881م عــن مســتوى ســطح البحــر. وهــذا الجبــل صخــري كلســي، 

الحرجيــة،  األشــجار  وبعــض  الزيتــون،  أشــجار  بعــض  عليــه  تنمــو 

األول فيــه مدخــل البــرج، أمــا الثانــي فيضــم شــرفة حجريــة ونوافــذ، 

الجهــات األربعــة، ويحتــوي  المطلــة علــى  الســاعة  والثالــث يضــم 

األخيــر علــى ثقــاالت الســاعة، ويمكــن الوصــول إلــى قمــة المئذنــة 

عبــر ســلم خشــبي داخلــي.

الــذي  الشــهير،  النابلســية  الكنافــة  طبــق  تنــاول  الزائــر  ويســتطيع 

تمتــاز بــه المدينــة، والتعــرف إلــى صناعاتهــا التقليديــة المختلفــة، 

وأهمهــا الصابــون النابلســي المصنــوع مــن زيــت الزيتــون. ومــن ثــم 

يتوجــه الزائــر بعــد ذلــك شــرقا إلــى تــل باطــة )أثبتــت الحفريــات أن 

مدينــة نابلــس القديمــة بنيــت أساســًا فــوق هــذا التــل، نظــرًا لقربــه 

ــا األســوار المنيعــة التــي تحيــط  ــر بقاي مــن عيــن مــاء(، ويشــاهد الزائ

بالمدينــة القديمــة، ويدخــل إلــى المنطقــة عبــر البوابــة الشــمالية 

الجنــاح  إلــى  بالزائــر  تصــل  ثاثــة  مداخــل  وفيهــا  المميــزة،  الغربيــة 

الغربــي، العائــد إلــى العصــر البرونــزي المتوســط، وتضــم المعبــد 

والمذبــح وكثيــر مــن األبنيــة الســكنية.
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ويســمى الجبــل المقــدس )بالنســبة للســامريين(، وجبــل المائكــة، 

وجبــل البــركات، وبيــت اللــه. ويتكــون الجبــل مــن ثــاث قمــم هــي 

فــي  الــرأس  وتــل  غربــًا  المنبســطة  الواســعة  والتلــة  الرئيســة، 

الشــمال. ويوجــد علــى قمتــه متحــف ومنــازل الطائفــة الســامرية، 

وهــي أصغــر طائفــة دينيــة فــي العالــم. ويــزوره أبنــاء الطائفــة 

الســامرية تبعــا لتقليــد عمــره آالف الســنين. وقــد تعاقبــت علــى 

قمتــه مبانــي الســكن ولعبــادة، فقــد دلــت التنقيبــات األثريــة علــى 

وإســامية  وبيزنطيــة،  ورومانيــة،  هلنســتية،  آثــار  بقايــا  وجــود 

اشــتملت علــى بقايــا قلعــة محصنــة بنســيج معمــاري كبيــر، ومعبــد 

رومانــي، وكنيســة بيزنطيــة ثمانيــة الشــكل، كمــا ويشــاهد فيــه 

مقــام الشــيخ أبــو غانــم.

التنوع الحيوي

تنمــو األشــجار الحرجيــة مثــل الســرو الصنوبــر فــي الســفوح الشــمالية 

األشــجار  بعــض  المنطقــة  تلــك  فــي  وتنمــو  كمــا   ، جرزيــم،  لجبــل 

الطبيعيــة كالخــروب، والعبهــر وغيرهــا. ويمكــن مشــاهدة الطيــور 

علــى هــذه القمــة وفــي ســمائها، ســواء المقيمــة أو المهاجــرة، 

ومنهــا العويســق، والصقــور وغيرهــا.

كالخبيــزة،  الجبــل،  ســفوح  فــي  المختلفــة  النباتــات  فيهــا  وتنمــو 

تنمــو  الربيــع  فصــل  وفــي  وغيرهــا.  واللســينة  واللــوف،  والنتــش، 

األزهــار البريــة كشــقائق النعمــان، ونجمــة مريم، واألقحــوان وغيرها. 
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