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إهداء
ــروح المرحــوم  ــكان« ل ــي ســحر الم ــل »خطــوات ف ــدي هــذا الدلي نه
م. صالــح الرابــي والــذي قــاد فريــق العمــل الميدانــي وكان لــه عظيــم 

األثــر فــي إثــراء هــذا الدليــل وتطويــر نتائجــه.
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صورة رقم )2(: عصفور الشمس الفلسطيني.

صورة رقم )3(: الدوري.
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كلمة معالي
وزيرة السياحة واآلثار

تتنــوع الجغرافيــا والحيــاة البيئيــة فــي فلســطين ممــا يجعلهــا مكانــاً لإلهتمــام والجــذب الســياحي. ولقــد واكبــت الــوزارة العمــل منــذ 
بدايتــه وأبــدت مالحظاتهــا علــى بعــض الجوانــب فــي هــذا الكتــاب، للتأكيــد علــى المحتــوى الوطنــي والمهنــي لــه. 

يتناول هذا الكتاب المسارات السياحية في منطقة  )بيتللــــو – ديــــر عمــــار – جمــــاال( التــــي تجمعهــــا  بلديــــة االتحــــاد وتشتهر 
بجمــال الطبيعــة وتوفــر العديــد مــن الينابيــع فيهــا والغنيــــة بتراثهــــا الثقافــي والطبيعــي وهــي مــن المســارات الســياحية التــي تعول 

الــوزارة عليهــا بالتعــاون مــع ســلطة جــودة البيئــة وكافــة الشــركاء كمنطقــة جاذبــة للســياحة الداخليــة والوافــده.

إن المســارات الســياحية ســواء داخــل البلــد الواحــد أو مــا بيــن البــالد مجتمعــة هــي مــوارد ثقافيــة تربــط مــا بيــن األديــان والثقافــات 
والشــعوب وتصلــح أن تكــون أداة للتواصــل الثقافــي واإلنســاني مــا بيــن كافــة الشــعوب. وتحتــل فلســطين نظــرا لموقعها الجيوسياســي 

مكانــاً متميــزاً فــي العالــم كجســرا بيــن الحضــارات و ملتقــى للثقافــات أيضــاً.

وهــذا مــا جعــل فلســطين تزخــر بالعديــد مــن الطــرق الثقافيــة والدينيــة، ســواء مــا كان منهــا فــي خطــى االنبيــاء والرســل أو الطــرق 
التجاريــة والحمــالت العســكرية والطــرق االستكشــافية وطــرق األوديــة التــي ارتبطــت بأحــداث تاريخيــة معينــة. وهــي طــرق مرتبطــة 

بالديانــات الســماوية الثــالث وتشــكل بمجملهــا جــزءا ال يتجــزء مــن التــراث الثقافــي الفلســطيني.

لقــد شــهدت الســنوات األخيــرة اهتمامــا كبيــرا بالمســارات الســياحية كأحــد أشــكال الســياحة المســتدامه والســياحة الثقافيــة، وشــكال 
مــن اشــكال الخــروج عــن االنمــاط التقليديــة فــي الســياحة الدينيــة والترفيهيــة، فهــي تجمــع متعــة االســتمتاع واالستكشــاف الشــخصي 
لألماكــن والنــاس، وتســمح بامكانيــة االختــالط واالحتــكاك  والتعــارف الشــخصي والثقافــي، بمــا يســهم حتمــا فــي الحــوار الثقافــي 

وتغييــر الصــور النمطيــة الســلبية  المكتســبة مــن االعــالم عــن النــاس وثقافتهــم.

وال شــك أن المســارات الســياحية تشــكل عامــال لتطويــر الســياحة الداخليــة والخارجيــة، ويمكــن لهــا أن تســهم فــي توجيــه االهتمــام 
إلــى المناطــق الريفيــة ودمجهــا فــي عمليــة التنميــة. إن المنظــر الشــمولي للمســارات الســياحية باعتبارهــا مجــاال للتعريــف بالتــراث 
الطبيعــي والثقافــي وتشــمل المواقــع االثريــة والبلــدات التاريخيــة والتجمعــات البشــرية والمشــهد الثقافــي ومصــادر الميــاه والغطــاء 
النباتــي والحيــاة الطبيعيــة والبيئيــة والحيــاة الحيوانيــة تعتبــر مصــدرا  مهمــا للتوعيــة الســياحية وبعــث روح االعتــزاز لــدى الســكان 
ــي  ــوزارة ف ــالة ال ــع رس ــذا ينســجم م ــه وه ــود االنســان الفلســطيني بوطن ــزز صم ــم وتع ــي مناطقه ــي ف ــي والطبيع ــراث الثقاف بالت

الحفــاظ علــى االرض والهويــه.

رلى معايعة

وزير السياحة واالثار
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صورة رقم )4(: أبو علي - أم سليمان.

صورة رقم )5(: يعسوب.
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كلمــة رئيس
سلطـة جـودة البيئـة

تعتبــر ســلطة جــودة البيئــة الجهــة الرســمية األولــى المســئولة عــن حمايــة البيئــة الفلســطينية بــكل مكوناتهــا الحيــة وغيــر الحيــة بمــا 
يحافــظ علــى كل مكوناتهــا ومنهــا المــوروث الثقافــي والطبيعــي والحضــاري وحمايــة المــوارد الطبيعية.

ولتحقيــق ذلــك وضعــت ســلطة جــودة البيئــة اإلســتراتيجيات المختلفــة وخطــط العمــل الالزمــة لتنفيذهــا ومــن بينهــا اإلســتراتيجية 
الوطنيــة للتوعيــة والتعليــم البيئــي 2014-2020، والتــي تهــدف إلــى رفــع المســتوى البيئــي وتطويــر المناهــج واألســاليب التعليميــة 

والتوعويــة بطــرق خالقــة ومتكاملــة، واإلعــالم والترويــج البيئــي لــكل مكونــات البيئــة الفلســطينية.

ولمــا كانــت الســياحة البيئيــة والترويــج لهــا أحــد التدخــالت والنشــاطات التــي وضعتهــا ســلطة جــودة البيئــة نصــب أعينهــا بالتعــاون 
والشــراكة مــع الجهــات الشــريكة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، فــان إصــدار هــذا الدليــل الــذي يســلط الضــوء علــى منطقــة فلســطينية 
تجمــع بيــن الطبيعــة الخالبــة وعبــق التاريــخ القديــم إضافــة إلــى عيــون المــاء العــذب القديمــة والمنتشــرة والتــي يصــل عددهــا الــى 

أكثــر مــن مائــة عيــن فــي منطقــة بلديــة االتحــاد وقراهــا بيتللــو – ديــر عمــار وجمــاال.

يشــير هــذا الدليــل الــذي يعتبــر األول مــن نوعــه فلســطينيا إلــى خمســة مســارات بيئيــة تكتمــل فيهــا المشــاهد الحيــة فــي أحضــان 
الطبيعــة فيســلط الضــوء علــى هــذه المســارات الجميلــة فــي أحضــان الطبيعــة، كمــا ويشــكل حافــزا للراغبيــن فــي االســتثمار وتطويــر 
المواقــع بشــكل يتناغــم مــع أهــداف ســلطة جــودة البيئــة الراميــة للحفــاظ علــى الموقع واســتغالله بطــرق صديقــة للبيئة ومســتدامة.

كمــا ويســرد الدليــل حكايــات مــن عبــق التاريــخ القديــم تــدل علــى إن هــذا الموقــع ومــا يحتويــه مــن مشــهد طبيعــي وعيــون مــاء، 
موقعــا فلســطينيا بامتيــاز ممــا ســيرفد الجهــود الراميــة للحيلولــة دون مطامــع االحتــالل فيــه.

ــام  ــدى اهتم ــى م ــد عل ــب ليؤك ــطيني للتدري ــاه الفلس ــد المي ــار ومعه ــياحة واآلث ــع وزارة الس ــراكة م ــل بالش ــذا الدلي ــدار ه إن إص
ســلطة جــودة البيئــة علــى ترجمــة التوجــه السياســاتي العــام فــي إطــار التعــاون المشــترك لتعزيــز الوعــي الســياحي البيئــي وتشــجيع 
االســتثمار فــي هــذا القطــاع علــى طريــق تمكيــن صمــود الشــعب الفلســطيني علــى أرضــه وتعزيــز الســيادة الوطنيــة علــى مصادرنــا 

وثرواتنــا الطبيعيــة.

م. عدالة اتيرة

رئيس سلطة جودة البيئة
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صورة رقم )7(: الحرذون.

صورة رقم )6(: السحلية الملساء.
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كلمة جمعية الهيدرولوجيين 
الفلسطينيين 

فلسطين ستبقى زمانا ومكانا، وأهلها يلتحمون بها أزال وحاضرا ومستقبال،

لقــد حرصــت جمعيــة الهيدرولوجييــن علــى المســاهمة فــي هــذا الكتــاب ايمانــا منهــا بــأن فلســطين بســحرها وجمالهــا وتاريخهــا 
ومائهــا وأرضهــا تســتحق األفضــل دائمــا. 

ــق   ــي والخــاص لخل ــن القطــاع الحكومــي واألهل ــد االســتثمارية والشــراكة بي ــة مــن الممكــن أن تشــكل أحــد الرواف الســياحة البيئي
فــرص عمــل فــي مجــاالت جديــدة تهــدف  لتنميــة المجتمــع المحلــي،  حيــث أن التنميــة المتكاملــة هدفــا أساســيا فــي الحفــاظ علــى 

مصادرنــا الطبيعيــة لألجيــال القادمــة مــن جهــة ولحمايتهــا مــن الغــول االســتيطاني مــن جهــة أخــرى. 

هــذا الكتــاب هــو دليــل قطعــي علــى أن الشــراكة بيــن المؤسســة الرســمية واألهليــة هــو أقصــر الطــرق علــى مســار التنميــة البيئيــة 
المســتدامة، وهــو  مســاهمة بســيطة فــي تحقيــق هــذه الغايــة ولعلــه فاتحــة خيــر لمزيــد مــن التعــاون فــي هــذا المجــال الحيــوي.

د. عبد الرحمن التميمي 

المدير العام 
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صورة رقم )9(: النحل الطنان.

صورة رقم )8(: الحدأة السوداء.
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كلمة رئيس بلدية االتحاد

 منطقــة )بيتللــو – ديــر عمــار – جّمــاال( التــي تجمعهــا  بلديــة االتحــاد متحــدة آمنــة جميلــة بينابيعهــا غنيــة بتراثهــا تفخــر بشــبابها 
متطــورة زراعيــا وخدماتيــاً.

 مــا أطيــب الوقــت الــذي نمضيــه فــي القــراءة ومــا أجمــل الســاعات التــي يمضيهــا اإلنســان فــي االطــالع علــى ذخائــر العقــل وكنــوز 
المعرفــة، ولكــّن األجمــل مــن ذلــك أن يمضــي هــذه الســاعات فــي معرفــة كنــوز األرض وجمالهــا والرســومات التــي حفرتهــا الطبيعــة 
لتحــدث أخبارهــا وتحكــي حكايــة التاريــخ الصادقــة، حكايــة خطتهــا لمســات الطبيعــة التــي ال تعــرف الكــذب والخــداع فهــذا الدليــل 
ــا  ــة وســطرت لن ــه لمســاتها الصادق ــة وخــط كلمات ــي حضــاري اقتصــادي اجتماعــي وســياحي، مصــدره الطبيع مصــدر إشــعاع ثقاف
خمــس مســارات بيئيــة غايــة فــي الروعــة والجمــال. علــى بعــد 18 كــم شــمال غــرب مدينــة رام اللــه، وعلــى سلســلة جبــال زيتــون 
ــة و األراضــي  ــى األودي ــى شــكل هــالل مرتفــع يشــرف عل ــاال( عل ــار، جّم ــو، ديرعّم ــع منطقــة االتحــاد )بيتلل خضــراء متالصقــة تترب
المرويــة والينابيــع التابعــة لهــا. قبــل العــام 2005 كان يتولــى أمــر كل قريــة لجنتهــا ومخاتيرهــا ولكــن مــع االمتــداد الســكاني بيــن 
ــار فيهــا، أصبحــت القــرى الثــالث وحــدة جغرافيــة واحــدة، لذلــك تــم دمــج هــذه القــرى  القــرى الثــالث واندمــاج مخيــم ديــر عّم
ــث دمجــت القــرى  ــوزارء الفلســطيني عــام 2005 حي ــس ال ــرار مجل ــك بق ــة واحــدة، وفعــال حــدث ذل كوحــدة واحــدة ضمــن بلدي
الثــالث تحــت اســم بلديــة االتحــاد، والتــي بــدأت بالقيــام بــدور خدماتــي موســع بــدال مــن المجالــس القرويــة للقــرى الثــالث )بيتللــو، 
ديــر عّمــار، جّمــاال(،  الصــدق واألمانــة أول فصــل فــي كتــاب الحكمــة، لقــد أخــذت البلديــة ممثلــة بمجلســها المنتخــب علــى عاتقهــا 
مســؤولية القيــام بتطويــر اســتراتيجيات لتنفيــذ برامــج فعالــة تهــدف إلــى تطويــر جميــع القطاعــات التنمويــة. وهــذا الدليــل يعتبــر 
كلمــة البدايــة فــي تطويــر المنظومــة الثقافيــة والتاريخيــة والســياحية لهــذه المنطقــة. حيــث أننــا نأمــل مــن تحقيــق هدفنــا مــن 
إصــداره إعطــاء جــزء يســير مــن الصــورة الجماليــة والســياحية لهــذه المنطقــة ليكــون نقطــة االنطــالق فــي البنــاء المعرفــي الثقافــي 

والســياحي لهــذه المنطقــة. 

هشــام راشـد بزار

رئيس البلدية
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صورة رقم )11(: صرّد رمادي كبير.

صورة رقم )10(: أبو حناء أبيض الزور.
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شكر وتقدير

ــكر  ــطينيين  بالش ــن الفلس ــة الهيدرولوجيي ــار ومجموع ــياحة و اآلث ــة ووزارة الس ــودة البيئ ــلطة ج ــالث س ــل الث ــركاء العم ــدم ش يتق
الجزيــل لــكل مــن ســاهم فــي إعــداد هــذا الدليــل مــن وزارات ومنظمــات أهليــة ومهتميــن مثمنيــن عاليــاً جهودهــم وإســهاماتهم 

المهمــة فــي إثــراء هــذا الدليــل.

شــكر خــاص للدكتــور حمــدان طــه محــرر هــذه المــادة والــذي أثــرى نتائــج الدليــل مــن خــالل مالحظاتــه الهامــة و م. عزمــي ســلمان 
العامــل فــي مديريــة الزراعــة فــي رام اللــه والبيــرة والــذي أســهم فــي إنجــاح المــادة حــول الطبيعــة فــي المنطقــة. 

ــي ورشــات  ــن شــاركوا ف ــي الذي ــة واالهال ــي البلدي ــزار وموظف ــة برئيســها الســيد هشــام ب ــة االتحــاد ممثل ــا بلدي ــا نشــكر عالي كم
العمــل و اللقــاءات المتعــددة، والشــكر الجزيــل لــالدالء الذيــن كان لهــم الــدور االكبــر بالتعريــف باالماكــن المذكــورة فــي الدليــل 
وهــم الســيد وجــدي زيــادة والســيد لطفــي بــدر والســيد نضــال رضــوان والســيد رمضــان صبــري، والشــكر للمهنــدس محمــد ســمير 
لتعاونــه الكبيــر ومراجعتــه للمــادة، والشــكر موصــول للســيد نــزال بــزار مديــر البلديــة لمراجعتــه المــادة وتدقيقهــا وتعاونــه الدائــم 

مــع فريــق العمــل.

كمــا نتقــدم بالشــكر للســيد محمــد جــرادات لمراجعتــه الدليــل والســيد عونــي شــوامرة لمســاهمته فــي تحضيــر الخرائــط و المشــاركة 
فــي العمــل الميدانــي و الســيد احمــد نعيــرات لمســاهمته الميدانيــة وكافــة طواقــم وزارة الســياحة و االثــار.

الشــكر الجزيــل كذلــك لــكل مــن د.عيســى موســى مديــر عــام المصــادر الطبيعيــة  وم. ابراهيــم القوقــا لمراجعــة الدليــل، م.خالــد 
ســالم مديــر دائــرة نظــم المعلومــات الجغرافيــة لقيامــه بتحضيــر الخرائــط فــي الدليــل، والســيدة ايمــان عامــودي والســيد محمــد 

محاســنة لمســاهمتهما فــي مراجعــة المــادة حــول الطبيعــة، وكافــة طواقــم ســلطة جــودة البيئــة.

الشــكر الكبيــر لــكل مــن أضــاف صــورة توثــق جمــال المنطقــة وهــم الســيدات و الســادة ابتســام ســليمان، ســلطان الســعدي، ماهــر 
البرغوثــي، عــالء كنعــان، م. ســائدة شــعيبات وأرشــيف ســلطة جــودة البيئــة. ختامــا فإننــا نشــكر طواقــم ســلطة جــودة البيئــة ووزارة 

الســياحة واآلثــار ومجموعــة الهيدرولوجييــن الفلســطينيين الذيــن قدمــوا كل الجهــد إلنجــاح هــذا الدليــل.
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صورة رقم )13(: البوم الصغير.

صورة رقم )12(: أبو زريق.
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المقدمة
ــة االتحــاد،  ــاال التابعــة لبلدي ــار وجّم ــر عّم ــو ودي نضــع بيــن أيديكــم هــذا الدليــل عــن الجانــب الســياحي والبيئــي فــي قــرى بيتلل
يقــع هــذا الكتــاب فــي خمســة فصــول؛ أولهــا نبــذٌة عــن المنطقــة المســتهدفة، حيــث نشــرح فــي هــذا الفصــل عــن موقــع البلــدة 
الجغرافــي، وأســباب اختيارنــا لهــا كمنطقــة فلســطينية محاطــة بأكبــر عــدد مــن ينابيــع الميــاه فــي فلســطين، إضافــًة إلــى خصوصيتهــا 

التاريخيــة وجمالهــا األّخــاذ.

أمــا الفصــل الثانــي، فهــو بحــٌث فــي المســارات البيئيــة الســياحية، حيــث تــم إعــالن خمســة مســارات بيئيــة ســياحية، تضــم معظــم 
ينابيــع المنطقــة، وتحتــوي علــى أماكــَن تاريخيــٍة وحقــول زراعيــة غايــة فــي الجمــال، وهــذا سيســاعد الزائــر المحلــي والســائح علــى 
مشــاهدة نمــوذج حقيقــي يعكــس جمــال القريــة إذا مــا ســار فــي أحــد هــذه المســارات، والتــي يقــف فــي مقدمتهــا وادي الزرقــا 

الــذي يعتبــر امتــداداً لــوادي الناطــوف.

يغطــي الفصــل الثالــث مــن هــذا الدليــل بعــَض جوانــب التنــوع الحيــوي فــي البلــدة، مــن نباتــات وأشــجار وطيــور وحيوانــات بريــة 
متنوعــة، وربطهــا بالمــوروث الثقافــي ألهــل المنطقــة والروايــات حولهــا.

أمــا الفصــل الرابــع، فهــو إشــارٌة إلــى عــدد مــن األماكــن المميــزة والينابيــع التــي ال تمــر بهــا المســاراُت البيئيــة، وتــم اختيارهــا بســبب 
جمالهــا وتميُّزهــا وخصوصيتها.

يُختتم الدليُل بالفصل الخامس، وهو جولة مصورة بمجموعة التُقطت على مدار عام كامل من العمل على هذا الدليل.

م. صالح الرابي
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صورة رقم )14(: الدوري.
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الفصل األول
نبذة عن المنطقة

صورة رقم )15(: مشهد عام – قمة النبي غيث

صورة رقم )16(: الجوافة

صورة رقم )19(: الحمحمصورة رقم )18(: مشهد من مسار وادي الزرقا

صورة رقم )17(: أحد عيون النبي عنير – مقابل قمة 
النبي غيث
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بيتللو - دير عّمار - جّماال 
هــذا  فــي  البحــث  مــدار  المنطقــة 
الدليــل هــي منطقــة االتحــاد، نســبًة إلــى 
البلديــة التــي تديــر شــؤون القــرى الثــالث 
المتحــدة إداريــاً تحــت مســؤوليتها، هــذه 
القــرى هــي: بيتللــو وديــر عّمــار وجّمــاال.

تقــع قريــة بيتللــو علــى بعــد 19كــم إلــى 
ــه،  ــة رام اللّ ــن مدين ــي م ــمال الغرب الش
وترتفــع عــن ســطح البحــر حوالــي 600م، 
صالــح  الّنبــي  قــرى  بأراضيهــا  تحيــط 
ــار  ــر عّم ــة ودي ــة القبلي ــر والمزرع وكوب

ــام. ــر نظ ــعل ودي ــو مش ــر أب ودي

»بيــت  لـــ  تحريفــاً  االســُم  يكــون  قــد 
ــة  ــرة أو محلّ ــة الّصغي ــون« وتعنــي التّلّ تل
ــت  ــاً لـــ »بي ــون تحريف ــد تك ــوة، وق الرب
ــرت  ــه. ذُك ــت اللّ ــي بي ــي تعن ــو« الت إيل
فــي العهــد الرومانــي باســم »ايلــون»، 
الوســطى  العصــور  فــي  عليهــا  أُطلــق 
»بيــُت اللــه« وقــد ذكــرت »بيتللــو» فــي 
ــا  ــى أنّه ــام 1882 عل ــطين ع ــح فلس مس
قريــٌة متوســطة الحجــم تقــع علــى ربــوٍة 
مرتفعــٍة، تحتــوي علــى بيــوٍت لهــا أدراٌج 
ومعصــرة زيتــون، وتحيــط بهــا أشــجار 

ــاه.  ــار المي ــع وآب ــون وينابي الّزيت

ــر  فــي القــرن الســادس عشــر فــي الّدفات
لــواء  تتبــع  بيتللــو  كانــت  العثمانيــة، 
ــاج  القــدس، وتدفــع مــا نســبته ثلــث إنت
القريــة ضرائــب، وكانــت تدفــع هــذه 
الحنطــة  محاصيــل  علــى  الّضرائــب 
والّشــعير والّزيتــون والفاكهــة والعنــب 

الّصيفيّــة. والمحاصيــل 

المعالــم  مــن  الكثيــَر  القريــة  تضــم 
ــوف،  ــر وكه ــن ومغائ ــن مداف ــة، م األثري
إضافــًة إلــى الِخــرَب األثريّــة، ومنهــا كفــر 
فيديــا وكفــر صــوم التــي تضــم مقــام 
ــيرة  ــع األس ــك موق ــافر، وكذل ــيخ مس الش

)اليســيرة( الــذي تحيــط بــه أشــجار البلــوط الضخمــة والخــروب، ويحتــوي علــى أنقــاض مســجد مهــّدم. كمــا تتميــز القريــة بانتشــار 
عشــرات الينابيــع المائيــة التــي تجعــل منهــا مكانــاً يقصــده المتنزهــون. تشــير مصــادر المســوحات والّدراســات األثريــة الحديثــة إلــى 

صورة رقم )22(: عين الغزاليات

صورة رقم )21(: العلية - بيتللو

صورة رقم )20(: زيتون
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أّن القريــة تحتــوي علــى آثــار أنقــاض أبنيــة وأساســات تعــود فــي تاريخهــا إلــى العصــر 
ــة. ــرة العثماني ــى الفت ــي حت اليونان

ــه، ترتفــع  أمــا قريــة ديــر عّمــار فتقــع علــى بعــد 17كــم شــمال غربــي مدينــة رام اللّ
ــر  ــبتين ودي ــاال وش ــو وجّم ــرى بيتلل ــا ق ــط به ــر، تحي ــطح البح ــن س ــي 540م ع حوال
قّديــس وخربثــا ورأس كركــر والمزرعــة القبليــة والجانيــة وكفــر نعمــة. يبــدو أّن القريــة 
ــة الّشــفوية التــي يتبادلهــا أهــل  ــار، وبحســب الّرواي يت باســم شــخص اســُمه عّم ــمِّ ُس
القريــة، فقــد ســكنها رجــل صالــح اســُمه عّمــار كان يســكن ديــراً قديمــاً فــي القريــة، 
وكان ذلــك فــي عهــد الّنبــي أيــوب عليــه الّســالم، وكان معروفــاً عــن هــذا الرجــل الصالــح 
مســاعدته الّدائمــة لــزوج الّنبــي أيــوب التــي كانــت تصعــد إلــى القريــة طلبــاً للغــذاء 

لزوجهــا المريــض.

يأتــي ِذكــر القريــة ومعالمهــا فــي مســح غــرب فلســطين عــام 1882م علــى أنّهــا قريــٌة 
ــٍة مــن جميــع الجهــات، تحيــط  ــٍة مرتفعــٍة ذات إطالل متوســطة الحجــم علــى ظهــر تلّ

ــة الحديثــة إلــى أّن القريــة كانــت موقعــاً للســكن البشــري منــذ العصــر  بهــا أشــجار الّزيتــون. تشــير المســوحات والّدراســات األثريّ
البرونــزي الوســيط حتــى الوقــت الحاضــر، ومــن الدالئــل المهمــة معصرتــا زيتــون تعــودان للعصــر الحديــدي.

ــواء القــدس، ويتــم تحصيــل مــا يقــارب ثلــث إنتاجهــا كضرائــب، وذلــك عــن  ــار تتبــع ل ــر عّم فــي القــرن الســادس عشــر كانــت دي
محاصيــل الحنطــة والّشــعير والّزيتــون والفاكهــة والمحاصيــل الّصيفيّــة والماشــية، وكانــت القريــة تشــرب مــن ميــاه عيــن فاطمــة التــي 

تقــع إلــى الشــمال الغربــي مــن القريــة.

تنتشــر فــي القريــة معالــُم أثريــٌة شــاهدة علــى تاريخهــا ومــدى التصــاق اإلنســان بتراثهــا، وتُظهــر الدالئــل أّن ديــر عّمــار واحــدة مــن 
القــرى التــي كانــت مأهولــًة منــذ الِقــدم. 

أّمــا قريــة جّمــاال فتقــع علــى بعــد 18 كــم شــمال غربــي رام اللـّـه، وقــد أطلــق عليهــا الرومــان اســم »كفــر جّمــاال«، يوجــد فيهــا عــدة 
مواقــع أثريــة، منهــا خلـّـة العرايــس وخربــة قبــر بــو وقريــة بطــن الحيــة ومغــارة البــزّار ومقــام أبــو رجــال ومقــام الّشــيخ جّنــان.

يبلــغ عــدد ســكان منطقــة االتحــاد 6800 نســمة حســب بيانــات التعــداد الســكاني لجهــاز اإلحصــاء المركــزي الفلســطيني عــام 2007، 
إضافــًة إلــى ســكان مخيــم ديــر عّمــار والــذي يصــل عــدد ســكانه إلــى 2500 نســمة، وقــد أُقيــم عــام 1949 علــى أراضــي قريــة ديــر 

عّمــار فــوق مســاحٍة تصــل إلــى 1600 متــر مربــع.

يمكــن لزائــر منطقــة االتحــاد التّوجــه إليهــا مــن مدينــة رام اللــه عبــر طريقيــن رئيســيين يســّهالن الوصــول إليهــا؛ فإمــا أن يســلك طريَق 
بيرزيــت – عطــارة مــاراً 
بمحميّــة عيــن الطّليــب 
ليصــل إلــى المنطقــة 
بيتللــو  قريــة  عبــر 
تصــل  طريــق  فــي 
كــم،   23 إلــى  طولهــا 
أو أن يســلك الطريــَق 
 17 وطولهــا  اإلقليميــة 
كــم عبــر عيــن عريــك – 
ــى  ــع ليصــَل إل ــر بزي دي
قريــة  عبــر  المنطقــة 

ــار. ــر عّم دي
صورة رقم )25(: أشغال يدوية صورة رقم )24(: أحد عيون النبي عنير

صورة رقم )23(: الّصفيرة
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ــى  ــام 2005، إل ــالث ع ــرى الث ــاد للق ــة كاتح ــت البلدي تأسس
ــام،  ــر نظ ــعل ودي ــو مش ــر أب ــقبا ودي ــرى ُش ــع ق ــمالها تق ش
ــع  ــة، وتق ــر والجاني ــرى رأس كرك ــا ق ــى جنوبه ــع إل ــا تق بينم
ــا  ــى غربه ــة، وإل ــام والزيتون ــر وبره ــرى كوب ــرقها ق ــى ش إل

ــن. ــبتين ونعلي ش

ــص  ــن خصائ ــه م ــاز ب ــا تمت ــة لم ــذه المنطق ــار ه ــم اختي ت
جغرافيــة ومناخيــة ومشــهد طبيعــي مميــز، فهــي لوحــٌة 
متكاملــٌة تجمــع عناصــَر الطبيعــة والتّاريــخ فــي تناغــٍم 
ــة  ــياحة البيئي ــًة للّس ــًة جاذب ــا منطق ــل، يجعله ــازٍج جمي وتم

فــي فلســطين ولهــواِة التّســلق ومحبــي الطّبيعــة.

ــان  ــن ودي ــها م ــة تضاريس ــة بكاف ــارة المنطق ــت زي ــد تم لق
وجبــال مــا يقــارب مائــة زيــارة، وتــم خــالل هــذه الّزيــارات 
اإلعــالُن، مــن خــالل نشــرة مطبوعــة، عــن خمســة مســارات 
ــزّاز وُمهمــل  ــن ن ــاء بي ــن م ــارة 96 عي ــى زي ــًة إل ــة، إضاف بيئي
ومهجــور ومتدفــق، إال أّن الحقيقــَة التــي خلـُـص إليهــا الفريق، 
ــا،  ــكل جوانبه أّن أســراَر هــذه المنطقــة ال يمكــن اإلحاطــُة ب
ــذب  ــة ج ــاذ وطاق ــٍي أّخ ــاٍل طبيع ــن جم ــه م ــع ب ــا تتمت لم

ــي والتاريخــي.  ــراث الطّبيع ــي الت ســياحي لمحب
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الفصل الثاني
المسارات البيئية
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1-2 مسار وادي الزرقا

المسافة:  4.5 – 5 كيلومتر

لــن تخطــئ عيــُن زائــر منطقــة االتحــاد مفتــرَق وادي 
الزرقــا، ســينعطف يســاراً مــن ُدّوار النبــي صالــح،  
ــي  ــة الت ــاهد الطبيعي ــُة بالمش ــى المنطق ــث تحظ حي
وار  تخطــف األنفــاس، يواصــل مســيرَه مســافًة مــن الــدُّ
تصــل حوالــى 4.5 كــم علــى طــول الطريــق اإلســفلتية 
الواصــل إلــى منطقــة االتحــاد، هنــا تمامــاً يجد  جســراً 
ــون  ــارع، ليك ــفَل الش ــٍة أس ــارٍة عريض ــكل َعبّ ــى ش عل

وادي الزرقــا إلــى يميــن الزائــر باالتجــاه الغربــي.

ــة عقــود،  ــى ثالث ــارة قبــل حوال ــم إنشــاء هــذه الَعبّ ت
حيــث كان الــوادي الــذي يجمــع ميــاه األمطــار يمتلــئ 
بالميــاه الجارفــة القويــة فــي موســم الشــتاء، وقــد راح 
ــر فــي  ــا يكــون الزائ ــُد مــن النــاس. هن ــه العدي ضحيتَ
ــى  ــا إل ــا وادي الزرق ــن؛ هم ــن جميلي ــف واديي منتص
يميــن الزائــر، ووادي مقــر الّســود إلــى يســاره، وهــو 
ــا  ــن زيارته ــي يمك ــاً الت ــزة أيض ــق الممي ــن المناط م

ــل هــواة المشــي. وارتيادهــا مــن قب

يرتبــط وادي الزرقــا بــوادي مقــر الّســود عنــد النقطــة 
باتجــاه جنــوب شــرقي وادي  يتفــرع منهــا  الّتــي 
قطيطــة، وهــو بذلــك يقــع بيــن وادي جنتـّـا مــن جهــة 
الغــرب ووادي مقــر الّســود مــن جهــة الشــرق. يضــّم 
ــن  ــي يمك ــاه الت ــع المي ــن ينابي ــًة م ــوادي مجموع ال
للزائــر التعــرُف عليهــا تباعــاً خــالل مســيره فــي هــذا 

المســار.

يتميــز الــوادي بأنّــه يشــّكل اســتمراريًة لمجموعــة 
األوديــة التــي ترتبــط بــوادي الّناطــوف، حيــث يحتــوي 
وادي الّناطــوف، الواقــع شــرق قريــة ُشــقبا فــي ضفتــه 
حوالــى  بعــد  علــى  يقــع  كهــٍف  علــى  الشــمالية، 
عشــرين كيلومتــرا ًشــمال غربــّي مدينــة رام اللــه، 
ويُعــد الكهــف الموقــَع النموذجــي للحضــارة الّناطوفيــة 
المعروفــة علــى الّنطــاق العالمــي، هــذه الحضــارة 
التــي قامــت علــى اقتصــاد الّصيــد والجمــع قبــل ألــف 
ســنة، وســبقت مباشــرًة المرحلــَة الزراعيــة فــي العصــر 
الحجــري الحديــث التــي قامــت علــى تدجيــن الّنبــات 

ــتقرة. ــاة المس ــي الحي ــا ف ــوان ودمجهم والحي

المســار الشــهير الــذي يعرفــه الجميــع باســم مســار وادي الّزرقــا هــو عبــارة عــن ممــٍر ضيــٍق تحــفُّ بــه األشــجار الدغليــة والنباتــات 
ــوادي. ــة لســكان ال ــة المتمازجــة مــع بعــض المســاحات الزراعي الطبيعي

صورة رقم )35(: العبارة ومجرى السيل بداية مسار وادي الزرقا

صورة رقم )34(: الطريق المؤدية الى بيتللو

صورة رقم )33(: بيتللو كما تظهر من الطريق العام
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مــا أن يتوجــه الزائــُر يمينــاً عنــد مفــرق وادي الزرقــا، ســتقابله طريــٌق إســفلتية تطــل علــى الــوادي البديــع، يمكنــه التوقــف هنــا قليــالً 
ليلتقــط بعــَض الصــور التذكاريــة لمحميــة وادي جّنتــا الجميلــة التــي تمتــد علــى طــول الجبــل الشــمالي المحــاذي للــوادي.

المحميــة الرّائعــة تغطيهــا أشــجار الّصنوبــر التــي تتطــاول لألعلــى، بينمــا أشــجاُر البلــوط الجميلــة تغطــي المشــهد علــى األرض، ســتجد 
ــاوت.  ــكل متف ــا بش ــم وغيرَه ــّروب والبطُ ــّريس والخ ــجاَر الس أش
تنبــت هــذه األشــجار بيــن الصخــور الجميلــة وفتحــات الكهــوف 
حوالــى  المحميــة  مســاحُة  وتبلــغ  االنتبــاه،  تســترعي  التــي 

ــاً. ــمالي تمام ــل الش ــفح الجب ــي س ــع تغط ــر مرب 3.3كيلومت

يتحــدث أهالــي المنطقــة ممــن كانــوا يســكنون الــوادي فــي 
ــوط  ــجار البل ــاً بأش ــه كان مزروع ــي، أنّ ــرن الماض ــينيات الق خمس
تقطيعهــا  إلــى  عمــد  البريطانــي  االنتــداَب  أّن  إاّل  ــرة،  المعمَّ
ــت  ــد تم ــارد، وق ــه الب ــتاء  رام الل ــي ش ــة ف ــتخدامها للتدفئ واس
زراعتُــه بأشــجار الصنوبــر بعــد ذلــك عــام 1961 فــي فتــرة اإلدارة 
ــى  ــاظ عل ــن للحف ــن مدنيي ــن موظفي ــا تعيي ــم حينه ــة، وت األردني

ــع. ــب والتقطي ــرق والتخري ــن الح ــه م ــرش وحمايت الح

فــي ذلــك الوقــت، كان عــدد العائــالت التــي تســكن وادي الزرقــا 
حوالــي 65 عائلــة، وكانــت تســكن الســقائف والعرائــش، أمــا اليــوم 
ــن فقــط مــن دار رضــوان، همــا  ــن لعائلتي فــال تجــد ســوى منزلي
ــداد  ــَة األج ــالن مهم ــان تواص ــزن واللت ــو ي ــام وأب ــو عص ــا أب عائلت
ــوادي  ــرك ال ــدف ت ــالل به ــات االحت ــن مضايق ــاة م ــم المعان رغ

ــه. ــل عن والرحي

يذكــر أهالــي المنطقــة كذلــك، أّن هــذه المحميــة تــم التخطيــُط 
لالســتيالء عليهــا مــن قبــل قــوات االحتــالل واتخــاذ التدابيــر األولــى 

صورة رقم )36(: صورة عامة مسار وادي الزرقا
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لوضــع اليــد عليهــا، اال ان تعــاون االهالــي مــن قــرى بيتللــو وديــر عمــار وجمــاال اضافــة الــى اهالــي قريــة ديــر ابــو مشــعل اســهم فــي 
افشــال هــذا المخطــط.

يتقــدم الزائــر عبــر الشــارع اإلســفلتي حوالــي 500 متــر، ليجــَد نفســه أمــام منــزل أبــي عصــام، ذلــك الرّجــل المكافــح الـّـذي حافــظ علــى 
وجــوده فــي وادي الزرقــا، فظــّل وفيــاً لــه عشــرات الســنوات حتــى هــذا اليــوم، تعــرَّض أبــو عصــام، محمــود رضــوان لهــدم منزلــه مــن 
قبــل االحتــالل اإلســرائيلي عــّدة مــرات منــذ الســبعينيات، وتــم منُعــه مــن إقامــة ِبــرَك المــاء أو اصطبــالٍت للــدواب، ولكّنــه أصــّر علــى 

البقــاء وبنــاء منزلــه رغــم كل المعيقــات 
وعمليــات الهــدم المســتمرة.

بعــض هــذه األرض مســتغل للزراعــة، 
وتتــم  الدونمــات،  بعشــرات  وتقــدر 
زراعتهــا والعنايــة بهــا بشــكل جيــد، ويتم 
ريُّهــا بواســطة عيــون المــاء القريبــة، 
وأهمهــا عيــن الزرقــا وعيــن البواليــع، 
ــة، إال  ــباٍب مختلف ــل ألس ــا أُهم ــا م ومنه
ــات تنتشــر  ــون والحمضي أّن أشــجار الّزيت

علــى كامــل مســاحة األرض.

ــوادي كان  ــذا ال ــام إّن ه ــو عص ــول أب يق
ــاً  ــار يومي ــيارات خض ــة 3 س ــج حمول يُنت

داللــًة علــى إنتاجيتــه، لكــّن الميــاه بــدأت بالّنقصــان التدريجــي حتــى وصلــت إلــى ربــع كمياتهــا قبــل عشــر ســنوات تقريبــاً، إضافــًة 
إلــى تــرك األهالــي أراضيهــم ومنازلهــم بســبب االحتــالل ومضايقاتــه المســتمرة، يظــنُّ األهالــي أّن ســبب هــذا النقصــان يعــود إلــى قيــام 
االحتــالل بضــخ الميــاه مــن العيــون إلــى بئــر شــبتين فــي نهايــة الــوادي المســمى وادي المالكــي قُبالــَة بلــدة شــقبا، ممتــداً إلــى قبيــا 
ونعليــن وإلــى وادي الّناطــوف الشــهير إلــى الغــرب مــن منطقــة االتحــاد، ويقــوم االحتــالل بســرقة هــذه الميــاه لصالــح المســتوطنات.

يســتمر الزّائــر بالمســير فــي طريــق زراعيــة ممهــدة عرضهــا حوالــى متريــن، حيــث منــزل أبــي عصــام إلــى يمينــه باالتجــاه الغربــي، 
ســيجد أرضــاً مزروعــًة تتمتــع بعنايــة أصحابهــا، هــي أرض أبــي عصــام، بينمــا إلــى يســاره مســاحٌة واســعة وخصبــة أصبحــت مهجــورة، 

وحولــت إلــى أرض بــور فيهــا بعــض األشــجار والنباتــات البريــة.

ــت الطريــُق بزائرهــا غربــاً يبــدأ  متــى التفَّ
الصعــود، يصــادف الزائــُر أوَل مــا يصادفــه 
منــزَل أبــي يــزن مطــالً علــى وادي الزرقــا، 
أبــو يــزن هــذا الفــالح الفلســطيني الــذي 
دليــالً  كان  بأرضــه،  يعتنــي  انفــكَّ  مــا 
الــوادي،  فــي  المســار  طريــق  يرســم 
ــا، مشــى  فيحــدد أفضــَل الطــرق وأجملَه
أبــو يــزن مســافًة تصــل إلــى خمســة 
كيلومتــرات مرتديــاً حــذاًء خفيفــاً، وهــذا 
ــه  ــاألرض فحســب، ولكّن ــه ب ــس لتمرُِّس لي
لزائــره  ســهٌل  المســار  أّن  علــى  يــدّل 

ــة. ــك الصعوب ــس بتل ولي

ــاً، وتترامــى  ــر بالصعــود غرب يســتمر الزائ
عــن يســاره أراٍض زراعيــٌة تعــود ملكيتُهــا 

صورة رقم )39(: منزل ابو عصام – بداية مسار وادي الزرقا

صورة رقم )40(: حول منزل ابو يزن – مسار وادي الزرقا
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ألهالــي بيتللــو، حتــى تطــلَّ علــى 
ــي  ــاك ف ــار، هن ــوب المس ــال جن الجب
بقعــٍة كثيفــة األشــجار فيهــا علــى بعــد 
ــزن  ــي ي ــزل أب ــن من ــى 400م م حوال
غربــاً، فــي مثلــٍث خــالٍب بيــن قمتــي 
ــع  ــي، تق ــاز التحتان ــون وراس حج باب
عيــون محــارب وهــي منطقــة تجــذب 
إليهــا هــواة التنــزه والرّاغبيــن بالتّمتــع 
بالجلــوس بالقــرب مــن عيــون الميــاه 

ــة. الجميل

أّمــا عــن يميــن الزائــر فــي نفــس 
ــزَّه مــرج القصــر،  النقطــة فيوجــد متن
نــاً بعيــن المــاء التــي  ُســّمي بذلــك تيمُّ
يمكــن  المســبح،  لتعبئــة  تُســتخدم 
االســتجمام فــي هــذا المتنــزَّه البديــع 
ــوادي  ــال وال ــر الجب ــتمتاع بمنظ واالس

ــة. ــن كل ناحي م

ــاه  ــداد باالتج ــق باالمت ــتمرُّ الطري تس

صورة رقم )41(: مشهد من مسار وادي الزرقا
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الغربــي، وعلــى بعــد 400م عــن يســار الســائر يقــع البنــاء الرومانــي القديــم لعيــن القيقبــة علــى بعــد عشــرة أمتــار مــن مصــدر العيــن 
التــي   – العــد  رأس   –
الســكان  يســتخدمها 

لحاجاتهــم.

ــَط  ــر أن يهب ــن للزائ يمك
شــمال عيــن القيقبــة إلى 
ــماالً  ــعٍة ش ــاحٍة واس مس
اهتمــام  يظهــر  حيــث 
فهــي  بهــا،  أصحابهــا 
بالحمضيــات  مزروعــٌة 
يمكنــه  والخضــراوات، 
بجانــب  االســتراحُة 
األشــقر  العــّد  عيــون 
التــي تنبــع مــن الصخــر، 
صيفــاً  بــاردٌة  مياههــا 
وهــي  شــتاًء  ودافئــٌة 

الجريــان. دائمــة 

صورة رقم )44(: مسبح متنزه مرج القصر
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وإذا شــاء الزائــر أن يســتمتع برؤيــة عيــون 
العــّكاري فعليــه أن يواصــل الصعــود باالتجــاه 
ــه  ــبياً، لكّن ــة نس ــق صعب ــي طري ــمالي ف الش

ــا. ــعد برؤيته ــون سيس ــذه العي ــى رأى ه مت

تســتمر الطريــُق صعــوداً باالتجــاه الغربــي 
ــا  ــراَب أشــجار الكين ــر تشــاهد اقت ــن الزائ وعي
والصنوبــر والحــور،  كأنهــا واحــٌة تســتعد 
ــد الســير  ــاك بع ــا، هن ــد إليه الســتقبال الصاع
ــا  ــب الكين ــار، وبجان بضــع عشــرات مــن األمت
فــي الســفح الشــمالي عــن يميــن الزّائــر بعــض 
البيــوت القديمــة المحاطــة بشــجيرات العلّيق، 
إضافــًة إلــى مجموعــة عيــوٍن جميلــة تســمى 
عيــون ســالم والحــوارث، وهــي خمــُس عيــون 
بيــن نــزّاز ومتدفــق كانــت تُســتخدم ألغــراض 

ــة. ــاة لســكان هــذه المنطق ــة والحي الزراع

ــاً بنفــس االتجــاه،  ــر بالســير غرب يســتمر الزائ
شــماالً  تطــل  جّناتــا  وادي  محميــة  حيــث 

بمظهــر مهيــب علــى امتــداد وادي الزرقــا وقمــة بابــون غربــاً، ليجــَد نفســه بعــد بضــعِ 
عشــرات مــن األمتــار عــن يمينــه عيــن الحناحــن، وهــي عيــن جميلــة رومانيــة البنــاء 

ــة. ــتخدم للزراع ــا مهجــورة وال تُس ــان، لكنه ــة الجري دائم

صورة رقم )50(: أحد عيون سالمصورة رقم )49(: العليق صورة رقم )46(: أحد عيون العكاري

صورة رقم )48(: المشهد حول عيون العد األشقر

صورة رقم )47(: أحد عيون العد األشقر
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بالقــرب منهــا علــى بعــد 
عيــن  تنبــع  قليلــة  أمتــار 
األســماء  وهــذه  مســلم، 
تعــود  ال  جــداً  قديمــة 
أو  العائــالت  ألســماء 
األجــداد بــل توارثوهــا منــذ 
الِقــدم، وقــد اجتمــع فريــق 
ــَر مــن مــرّة مــع  العمــل أكث
ــة،  ــي المنطق ــار الســن ف كب
إذ أفــادوا بأنهــم ال يعرفــون 
ســبَب تســمية معظــم هــذه 
إلــى  وأشــاروا  العيــون، 
ــن  ــماء ع ــوا األس ــم توارث أنّه
أجدادهــم، وعيــن مســلم 
أيضــاً رومانيــة البنــاء لكّنهــا 
مهجــورٌة. وعلــى بعــد أمتــار 
قليلــة غربــاً علــى ارتفــاع 

ــن  ــا أشــجار التّي ــة بالمــاء وبجانبه ــة، فهــي غني ــي المنطق ــن شــهيرة ف ــن الجــرب وهــي عي ــي 450م عــن ســطح البحــر تطــل عي حوال
وغيرهــا. والّزيتــون 

يســتمر الزائــر فــي طريــٍق ضيّقــة ســيراً علــى األقــدام باالتجــاه الغربــي حتــى الوصــول إلــى عيــن بســيس، وهــي عيــٌن مهملــٌة ومغطــاٌة 
بالكامــل بشــجيرات العلّيــق. علــى بعــد بضعــة أمتــار تقــع عيــون الدلبــة وبركتاهــا الجميلتــان، العيــون غنيــٌة بالمــاء، اال انهــا مهجــورة 
بســبب غيــاب العنايــة، ويطــل المســار يمينــاً علــى وادي الزرقــا الــذي تزينــه أشــجار الحــور، بينمــا ترافــق الزائــَر عــن يســاره خربــة أبــو 

البعــرة ومدرجاتُهــا الخاّلبــة.

صورة رقم )51(: عين الحناحن

صورة رقم )52(: عين الجرب
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يستريح الزائر قليالً بالقرب من عين الدلبة مستمتعاً بالمشهد الساحر، ثم يستمر بالسير في ممٍر ضيٍّق وسط لوحٍة خضراَء جميلة.

يبــدأ الزائــر بســيره شــماالً فــي نفــس الطريــق المرســومة للمســير علــى األقــدام لتبــدأ معالــُم أثريــٌة بالظهــور، فيطالــع الزائــُر أوالً المقــام 
األثــري وهــو مقــاٌم أقيــم علــى أساســات رومانيــة بيزنطيــة، يتكــون مــن طابقيــن اثنيــن يربــط بينهمــا درج، اســتخدمه الســلطان صــالح 

الديــن األيوبــي لمراقبــة طــرق الوصــول إلــى القــدس التــي كانــت تمــر مــن هــذا الــوادي.

على بعد بضعة أمتار منها يقع مقام الشيخ جّنان الّذي يعلن اقترابَك من منتصف المسار تقريباً بالقرب من وادي جّنتا الرائع.

ــر  ــاء والمناظ ــون الم ــن عي ــم بي ــي 2ك ــافة حوال ــير مس ــد المس بع
الخاّلبــة يصــل الزائــر إلــى درٍج قديــٍم مــن الحجــارة يهبــط مســافة 5 
أمتــار ليُنصــت إلــى صــوت خريــر المــاء مــن الــوادي أســفل الــدرج، 
ــي مســارا  ــوادي يلتق ــي هــذا ال ــع، ف ــا الرّائ ــى وادي جنتّ ــل عل ويُط

الطواحيــن والزرقــا عنــد عيــون جّنتــا.

صورة رقم )54(: عيون الدلبةصورة رقم )53(: قرب عين الدلبة – مسار وادي الزرقا

صورة رقم )56(: المقام – مسار وادي الزرقا

صورة رقم )55(:  مدخل المقام
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يســتريح الزائــر هنــا فــي منتصــف المســار، ثــّم يُكمــل مســيره فــي 
ــن  ــى عي ــّي حت ــاه الجنوب ــة باالتج ــدة واضح ــة ممه ــٍق زراعي طري

ــى وادي الزرقــا. ــداً شــرقاً إل ــّم يلتــفُّ عائ القصــب ث

يبــدأ الزائــر بالعــودة شــرقاً إلــى وادي الزرقــا مــن قلــب وادي جّنتــا 
ــة الشــهيرة  ــة األثري ــه عــن يســاره باالتجــاه الشــمالي الخرب تحاذي

قبــر بــو.

صورة رقم )59(: أحد عيون جنتاصورة رقم )58(: التقاء وادي جناتا بوادي الزرقا

صورة رقم )57(: مشهد عام – وادي الزرقا
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تقــع خربــة قبــر بــو علــى الضفــة الشــمالية لــوادي الزرقــا عنــد نقطــة التقائــه مــع وادي جّنتــا. وتقــع علــى الخارطــة مــن جهــة الشــرق 
158830 ومــن الشــمال 154850، وترتفــع عــن ســطح البحــر حوالــي 340م. تبلــغ مســاحة الموقــع حوالــى ســتة دونمــات. 

معظــم آثــار المبانــي فــي الخربــة ُدمــرت بشــكٍل كلــّي، باســتثناء الجــزء الســفلي مــن المنحــدر، تظهــر بقايــا جــدران بطــول مــن 2-1.5 
متــر، كمــا تحتــوي الخربــة علــى آبــار لجمــع الميــاه ومعصــرة زيتــون، وقــد كانــت مكانــاً للســكن فــي الفتــرات اليونانيــة والرومانيــة 

والبيزنطيــة.

ــق بـــ  ــي تتعل ــات القديمــة الت ــار والخراف ــر مــن األخب ــط بالكثي ــر، وترتب ــار والســّريس والصنوب ــوط والصبّ ــة مغطــاٌة بأشــجار البل الخرب
)الرّصــد(، وأنّهــا محميــٌة بالجــاّن، ومــع هــذا تجــد عمليــات التنقيــب مــن قبــل االحتــالل ولصــوص اآلثــار بحثــاً عــن الكنــوز فــي هــذه 

الخربــة، يتحــدث األهالــي أّن هنــاك مــن 
تعــرض للشــلل بســبب ظهــور الجــاّن لــه 
أثنــاء بحثــه فــي هــذه المنطقــة عــن 
ــة  ــل المنطق ــن أه ــة، ويؤم ــوٍز مدفون كن
أّن الكنــوز موجــودٌة ولكــّن )الرصــد( قــوٌي 
ــا يشــير  ــه بعــد، بينم ــم حل ــم يت جــداً ول
خبــراء اآلثــار إلــى أّن االدعــاء بوجــود 
)الرصــد( هــو جــزٌء من اعتقــاداٍت شــعبيٍة 
ال أســاَس لهــا مــن الصحــة، وأنَّ الدفائن ما 
هــي إال مــواد أثريــة ال بــد مــن دراســتها 

ــار. مــن قبــل علمــاء اآلث
صورة رقم )60(: خربة قبر بو

صورة رقم )61(: بركة القصب – وادي جناتا
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يستمر الصعود شرقاً باتجاه وادي الزرقا بمحاذاة مجرى الّسيل بين األشجار والنباتات.

بعــد المســير حوالــي 1كــم 
للزائــر  يتــراءى  تقريبــاً 
مجــرى الســيل المنحــوت 
ــر الزمــن،  ــاه عب بفعــل المي
فــي  األشــجار  ــه  تحفُّ
تمــازٍج جميــل، بينمــا تبــدأ 
صخــور محميــة وادي جّنتــا 

مجــدداً. صورة رقم )64(: األشجار في وادي الزرقاصورة رقم )63(: وادي الزرقا بالظهــور 

صورة رقم )65(: التقاء وادي جناتا بوادي الزرقا

صورة رقم )62(: وادي الزرقا – قبر بو
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ــرى  ــوار مج ــر بج ــع الزائ يرج
إلــى  يصــل  حتــى  الســيل 
عيــن البواليــع بالقــرب مــن 
منــزل أبــي عصــام فــي نهايــة 
أمتــار  بعــد  علــى  المســار، 
التــي  الزرقــا  عيــن  منهــا 
ُســّمي المســار باســمها، وهــي 
العيــن الرئيســية فــي الــوادي، 
ــة  ــن العراقي ــا عي ــرب منه بالق
ــي  ــش العراق ــى الجي ــبًة إل نس
ــي  ــا ف ــا وأظهره ــذي حفره ال
القــرن  مــن  األربعينيــات 

الماضــي.

يتــراوح طــول المســار بيــن 
4.5 – 5 كــم، يمكــن الســير 
االتجاهيــن،  كال  فــي  بــه 
ــك  ــكل األحــوال ســينتهي ب وب
ــغفاً  ــر ش ــت أكث ــاف وأن المط
ودهشــًة ورغبــًة بزيارتــه مــرًة 

أُخــرى.

صورة رقم )68(: بركة وعين البواليع

صورة رقم )67(: مجرى السيل – وادي الزرقا

صورة رقم )66(: محمية جناتا - الهاشمي
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*** مالحظــة: يعــرف األهالــي وعمــوم النــاس محميــَة جّنتــا باســم محميــة الهاشــمي، وقــد تــم حديثــاً توســيعها لتمتــد جنوبــاً حتــى وادي جنتــا، وتــم اختيــار اســم المحميــة 
لتصبــح محميــة وادي جّنتــا.

خارطة رقم )1(: خارطة المسار
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2-2 مسار الطواحين

المسافة: 4.5 – 5 كيلومتر

يهبــط الزائــر إلــى المســار مــن طــرف مخيــم ديــر عّمــار عبــر طريــٍق ترابيــة يمكــن قطُعهــا ســيراً علــى األقــدام أو بواســطة المركبــة، تبــدأ 
الرحلــة هبوطــاً مــن المخيــم، فيتجــاوز الزائــر قريــة جّمــاال خلفــه غربــاً، ويمكنــه اســتخدام المركبــة عبــر طريــٍق ترابيــٍة شــرقاً مســافَة 

حوالــى 300م ليصــل إلــى أول معالــم المســار.

ر األهالــي عمرَهــا بمئــات الســنين، وقــد ظلّــت تجــاور عيــن فاطمــة القديمــة وكأنّهــا  يبــدأ المســار مــن الّزيتونــة القديمــة الّتــي يُقــدِّ
 ، رفيــٌق وفــيُّ أبــى أن يغــادر رفيقــه، فمتــى اســتظل الزائــر بالّزيتونــة ســيرى عــن يســاره عينــاً قديمــًة مبنيــًة بالحجــر وبجانبهــا درٌج أثــريٌّ
تصلــح لتكــون مــن أحلــى المتنزهــات الطبيعيــة التــي صنعتهــا الطبيعــة وزيّنهــا اإلنســان بفنــه، بينمــا علــى يميــن الزائــر علــى نفــس 
ــا  المســار تقــع عيــن الناهــض التــي يســتخدمها أهالــي المنطقــة للزراعــة، ويظهــر أّن المنطقــة كانــت يومــاً مــا تضــج بالحيــاة، إاّل أنّه

اليــوم مهجــورٌة تســيل مياههــا فــي الــوادي.

كانــت عيــن فاطمــة مصــدر الميــاه الرئيســي لديــر عّمــار وجّمــاال والمخيــم لفتــرٍة طويلــٍة مــن الزمــن، وهــي التــي تغــذي كل العيــون 
ــر  ــن، فتظه ــي هــذه العي ــون بغســل الماشــية ف ــم يقوم ــي القدي ــوا ف ــم كان ــك كونه ــى ذل ــي عل ــى طــول المســار، ويســتدل األهال عل

ــة الالحقــات فــي نفــس المســار. ــة والتين ــون الطواحيــن والقصــب والبّص األوســاخ والشــوائب فــي عي

ــي أّن  ــدث األهال ــة، ويتح ــمى فاطم ــكان تس ــن الم ــت تقط ــٍة كان ــرأٍة صالح ــود الم ــن تع ــدة أّن العي ــي البل ــفوية ف ــة الش ــر الرواي تذك
هــذه العيــن كانــت تُضــاء طيلــَة الليــل مــن تلقــاء 
ــة  ــرأة الصالح ــذه الم ــون أّن روح ه ــها، ويظن نفس
ــا  ــل وفيه ــزٌة بالكام ــن مجه ــن، والعي ــرس العي تح
ــا مطمــورٌة باألعشــاب  ــر، إاّل أنّه ــدات وصنابي تمدي
واألتربــة التــي يمكــن إزالتهــا وإعــادة الحيــاة إلــى 

هــذه البقعــة الرائعــة مــن األرض مجــدداً.

يلتــف الزائــر غربــاً حــول شــجرة الزيتــون ليمضــي 
ســيره  ويواصــل  مســتقيم،  ترابــيٍّ  مســاٍر  فــي 
حوالــي 300م فــي طريــٍق تهبــط بشــكٍل تدريجــيٍّ 
حتــى يصــل إلــى عيــن التينــة فــي طريــٍق مفتوحــٍة 
ــة  ــات قمــم قري ــاء نهاي ــّكَل مــن التق ــد واٍد تَش عن
ديــر عّمــار وقمــة قريــة جّمــاال وقمــة الّنبــي غيــث.

األلغــاز  قصــص  تشــبه  الســاحرة  التينــة  عيــن 
والحكايــات، فهــي تبتــدئ ببــاٍب مــن الحجــر، ثــم 
ــى 12م أو  ــل إل ــي األرض يص ــٍق ف ــر نف ــد عب تمت
أكثــر، وكلمــا ولــج اإلنســان أكثــر فــي هــذا النفــق 
ــُر شــوقاً  ــّواً وازداد الزائ ــر المــاء عل زاد صــوت خري
لســماع المزيــد مــن هــذه الموســيقى العذبــة 

ــة. ــا الطبيع ــي تعزفه الت

ــا  ــرت عندم ــن تفج ــذه العي ــي أّن ه ــروي األهال ي
يســتخدم  )نامــوس(  بحفــر  األرض  مالكــو  قــام 
ــق  ــة هــذا النف ــي نهاي ــاً، وف ــوات قديم ــن األم لدف

صورة رقم )69(: عين فاطمة

صورة رقم )70(: عين التينة
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تتغــذى  والتــي  التينــة  عيــن  نبعــت 
ــي تعلوهــا ببضــع  ــة الت ــن فاطم ــن عي م

عشــرات مــن األمتــار.

ــن  ــد عي ــتراحة عن ــد االس ــر بع ــرُّ الزائ يم
أشــجار  تحّفهــا  طريــٍق  فــي  التينــة 
الّزيتــون، تمتــد فــي مســاحٍة مزروعــٍة 
علــى ســفَحي الجبليــن شــرقاً وغربــاً، 
دونمــات   4 حوالــي  مســاحتها  تبلــغ 
مغطــاة تمامــاً بأشــجار الّزيتــون. يســتمر 
الزائــر بالنــزول فــي طريــق ترابيــة عرضهــا 
وادي  منطقــة  لتبــدأ  متريــن  حوالــى 

تدريجيــاً.  بالظهــور  الشــخاريق 

يعــد هــذا الــوادي مــن أجمــل مــا جــادت 
اهتمــام  جمــاالً  يزيــده  الطبيعــة،  بــه 
الحــاج أبــي رمضــان بــه، والــذي يــرى فيــه 

ــى األرض. ــه عل ــَة الل جن

والــوادي محــاط بمرتفعــاٍت جبليــٍة ثالثــة؛ 
ــة  ــن الحي ــل بط ــث، جب ــي غي ــل الًنب جب
وجبــل قريــة جّمــاال، وتبلــغ مســاحته 
حوالــى 25 دونمــاً، ويشــّكل مثلثــاً أخضــر 
يفيــض حســناً وجمــاالً، فاألشــجار القديمــة 
تظللــه والخضــراوات تنمــو فــي تضاعيفــه، 
فــي مشــهد بديــع عصــيٍّ علــى النســيان.

يمكــن للزائــر التمتــع بالجلــوس تحــت 
هــذا  فــي  العتيقــة  الخــّروب  شــجرة 
الــوادي وتنــاول وجبــة )الــزَّرب( التــي 
يعدهــا أهالــي المنطقــة بطريقــٍة تقليديــٍة 
فــي باطــن األرض، وهــي وجبــة تســتحق 

كل العنــاء واالنتظــار حقــاً.

فــي هــذا الــوادي تتواجــد مجموعــٌة مــن 
أجمــل عيــون الماء، مــن أهمهــا الغزّاليات 
والشــخاريق، وتعتبــر عيــن الغزّاليــات مــن 
ــوادي، يعــود  ــذا ال ــرّي له أهــم مصــادر ال
ســبب تســميتها إلــى أنّهــا كانــت محاطــًة 
بأعــداٍد مــن أشــجار التّيــن الغزالي حســب 
روايــة أهالــي المنطقــة، وتنبــع علــى بعــد 
ــكل  ــى ش ــون عل ــا عي ــار منه ــة أمت بضع
ــرى،  ــون أُخ ــع عي ــى أرب ــل إل ــزّازات تص ن

ــرة. ــات الصغي صورة رقم )73(: وادي الشخاريقتســمى كل منهــا الغزّالي

صورة رقم )72(: وادي الشخاريق

صورة رقم )71(: مسار الطواحين – قرب وادي الشخاريق
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وقد تم تأهيل عين الشخاريق من ِقبل مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ويجري استثمارها في عملية الرّي.

ــي  ــن الراحــة ف ــُر قســطاً م ــد أن يأخــذ الزائ بع
منطقــة وادي الشــخاريق ويســتمتع بالعيــون 
المتدفقــة مــن الصخــر، يعــود أدراَجــه إلــى 
ذكرهــا  علــى  أتينــا  التــي  الترابيّــة  الطريــق 
ســابقاً، ويســتمر الزائــر بالســير بمحــاذاة ســفح 
الجبــل عــن يســاره والــوادي إلــى يمينــه حتــى 
يصــل إلــى منطقــٍة غايــٍة فــي الخضــرة، تغطيهــا 
نباتــات العلّيــق تمامــاً تشــير بــكل وضــوٍح إلــى 
وجــود عيــن مــاٍء قويــٍة هنــاك تســمى عيــن عــّد 
الطواحيــن، يــدّل عليهــا كذلــك المــاء المنســاب 

ــق. فــي عــرض الطري

)أبــو  بالحــاج  لتلتقــي  الحــّظ  يحالفــك  قــد 
ــذه  ــي ه ــد ف ــتمر بالتواج ــذي يس ــم( ال إبراهي
ــه  ــه وأهل ــذ لجوئ ــا من ــة فيه ــة والزراع المنطق
إلــى مخيــم ديــر عّمــار عــام 1948، وقــد ســأله 
ــى  ــار إل ــن فأش ــم العي ــن اس ــل ع ــق العم فري
طاحونــٍة قديمــٍة تنتصــب بهامــٍة عاليــٍة تعلوهــا 
كنيســًة  تعلــو  أجــراٌس  كأنّهــا  القــرع  ثمــار 
ــي  ــاج لمــن يعتن ــة تحت ــة، هــذه الطاحون قديم
ــن بشــكٍل كاٍف ليتمكــن  ــا وإظهارهــا للزائري به
الزائــر مــن رؤيــة عيــن المــاء والطاحونــة معــاً.

ــي  ــي ف ــد العثمان ــة للعه ــخ الطاحون يعــود تاري
ــاه  ــوة ضــّخ المي ــتخدم ق ــت تُس ــة، وكان المنطق
ــذي  ــن إلدارة الحجــر ال ــّد الطواحي ــن ع مــن عي
ــد  ــا بع ــح، إاّل أّن إهماله ــتخدم لطحــن القم يُس
ــدان  ــى فق ــة أدى إل ــن الحديث ــول المطاح دخ
ــتمر  ــة. يس ــة األثري ــزاء الطاحون ــن أج ــٍر م كثي
الزائــر فــي المســير شــماالً فــي نفــس الطّريــق 
التــي خطّهــا قاطنــو هــذه األرض منــذ آالف 

ــا. ــى وادي جّنت ــن إل ــنين منعطفي الس

صورة رقم )76(: بركة الغزالياتصورة رقم )75(: عين الغزاليات الرئيسيةصورة رقم )74(: عين الغزاليات الصغيرة

صورة رقم )78(: قرب عد الطواحين

صورة رقم )77(: وادي وعين الشخاريق
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الّــذي  الجميــل  الــوادي  هــذا 
يزخــر بمجموعــٍة مــن عيــون 
عيــن  وأولهــا  الجميلــة،  المــاء 
فيهــا  يربــي  التــي  البّصــة 
بشــكل  األســماك  المزارعــون 
العيــن  هــذه  قــرب  متواضــع، 
وقعــت يومــاً مــا عمليــٌة فدائيــٌة 
االحتــالل  ضــد  فلســطينيٌة 
ــوم  ــك الي ــذ ذل ــرائيلي، ومن اإلس
المزارعيــن  االحتــالل  يضايــق 
بإطــالق الخنازيــر تــارًة وبجوالٍت 
ــاف  ــم قط ــي موس ــتفزازيٍة ف اس

أخــرى. تــارة  الّزيتــون 

بالقــرب مــن عيــن البّصــة كان شــباب القريــة يتســابقون الســتضافة فريــق العمــل علــى كأٍس مــن الّشــاي المعطـّـر بَدقـّـة العــدس أو الزّعتر 
البــرّي أو الميرميــة الجبليــة أو الشــومر األخضــر، للزائــر أن يشــرب كأســاً مــن الّشــاي الـّـذي ال يمكــن نســيان رائحتــه فضــالً عــن طعمــه.

ــميت  ــي ُس ــن القصــب الت ــاٍر تجــد عي بعــد المســير نحــو عشــرة أمت
ــرن  ــينيات الق ــي خمس ــا ف ــى جنباته ــب عل ــو القص ــم لنم ــذا االس به
ــا  ــرش، أم ــقائف والُع ــاء الس ــي بن ــتخدم ف ــذي كان يُس ــي، وال الماض
ــا  ــة وال يملكه ــا عام ــن فملكيته ــا العي ــتَغل، أم ــر مس ــو غي ــوم فه الي
ــل،  ــرى المجــاورة، وهــي بحاجــة للتأهي ــكان الق ــن ُس ــه م أحــٌد بعين
وبمجهــود متواضــع قامــت ســلطة جــودة البيئــة بالتعــاون مــع معهــد 
الميــاه الفلســطيني ومركــز أبحــاث األراضــي وبلديــة االتحاد بالكشــف 
عــن العيــن وتســهيل اســتخدامها، إاّل أن تأهيلهــا بشــكل كامــل يحتــاج 

ــة. ــا التاريخي ــى أصالته إلشــراف الجهــات المختصــة للحفــاظ عل
صورة رقم )82(: عين القصب مغطاة بالكامل

صورة رقم )81(: مسار الطواحين حتى عين البصة صورة رقم )80(: عين البصة

صورة رقم )79(: من مسار الطواحين وتظهر الطاحونة القديمة
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هــذه العيــن كانــت فــي الســابق تُســتخدم لــرّي حوالــي 100 دونــم 
مــن األرض الممتــدة فــي هــذا الــوادي، وتعتبــر مصــدر رزق لحوالى 
عشــرين عائلــًة تعتــاش علــى مــا تنتجــه األرض مــن خضــروات، ولــم 
تحــد مضايقــات االحتــالل اليوميــة والخنازيــر البريــة التــي أطلقهــا 

فــي المنطقــة مــن صمــود األهالــي وتشــبثهم بأراضيهــم.

يمكــن للزائــر أن يــرى األرض مزروعــًة حــول هــذه العيــون، ويلحــَظ 
عــدداً مــن بــرك جمــع المــاء مــن عيــن القصــب وعــّد الطواحيــن 
والتــي يســتغلها المزارعــون فــي رّي أراضيهــم، ويقــوم أهالــي 
ــرف بـــ  ــون فــي مهرجــان شــعبي يُع ــة ســنوياً بقطــاف الّزيت القري
ــد  ــتمراراً لتقلي ــاً اس ــالً وجيران ــع أه ــه الجمي ــاون في ــة( يتع )العون

قديــم جــداً.

ــي  ــا الت ــون جّنت ــي عي ــاف ف ــك المط ــي ب ينته
أســفل  نقطــة  فــي  باســمها  الــوادي  ُســمي 
الجبــل المتجــه مــن وادي الزرقــا غربــاً ليلتقيــا 
معــاً عنــد ثــالث عيــوٍن متقاربــٍة تنبــع مــن 
قلــب الصخــر، وكأنّهــا ُوجــدت هنــا لتــروي ظمــأ 
الســائر فــي الجبــال والوديــان المحاذيــة، نعــم 
إنّهــا عيــون جّنتــا التــي ال يمكــن أن تغــادر 
خيــال مــن جلــس بجوارهــا وشــرب مــن مائهــا.

نعــم إنّهــا عيــون جّنتــا التــي تحمــل اســم 
عيــون الجنــة.

ــر  ــاركاً للزائ ــا ت ــي جّنت ــا ف ــار هن ــي المس ينته
ــق  ــى الطري ــود إل ــا أن يع ــن، فإم ــَد خياري أح
ليســتعيد رؤيــة هــذه  أُخــرى  نفســها مــرًة 
ــي وادي  ــتراحٍة ف ــى باس ــا يحظ ــر وربم المناظ
الشــخاريق مجــدداً، أو أن يصعــد شــرقاً ليُكمــل 
ــا. ــار وادي الزرق ــي مس ــث ينته ــن حي ــيره م س

صورة رقم )88(: زعتر بري

صورة رقم )87(: المسار حول عيون جنتا

صورة رقم )86(: عيون جنتا

صورة رقم )85(: عين القصب بعد التنظيف حولها

صورة رقم )84(: بركة عين القصب صورة رقم )83(: حفل افتتاح عين القصب بمشاركة االهالي
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صورة رقم )89(: بركة عين الغزاليات الرئيسية

صورة رقم )90(: الطاحونة
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خارطة رقم )2(: خارطة مسار الطواحين
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3-2 مسار النبي غيث
قمــة جبــل الّنبــي غيــث بــال شــك مــن أجمــل المتنزهــات التــي جــادت بهــا الطبيعــة، هــي غابــٌة شــجريٌة علــى قمــة جبــل يصــل ارتفاعــه 
نحــو 570 متــراً فــوق ســطح البحــر، يمثــل قمــة ربــوة عاليــة، يــراه الناظــر بوضــوح مــن قمــة رأس كركــر جنوبــاً ومــن قمــة ديــر غّســانة 

ومقــام الخــواص شــماالً، يحتضــن فــي وســطه مقــاَم النبــي غيــث.

يقــع المقــام علــى مســافة حوالــي 500م إلــى الشــمال مــن قريــة ديــر عّمــار، وتبلــغ مســاحتُه مــا يقــارب1 دونــم، والموقــع عبــارة عــن 
مقــام للشــيخ غيــث، حيــث بُنــي المقــام مــن حجــارة مســتخَدمة، وبجــوار المقــام يوجــد مبنــى مســتطيل )8x17م( لــه قاعــدة عمــود، 

ويعــود تاريــخ المقــام إلــى الفتــرة العثمانيــة المبكــرة.

يمكــن للزائــر الصعــود إلــى قمــة النبــي غيــث مــن منطقــة الــوادي بجــوار عيــن الشــخاريق ويســتمر بالصعــود مســافة 600م تقريبــاً عــن 
نقطــة البدايــة، ويســتحق الجبــل الشــامخ شــرق منطقــة وادي الشــخاريق عنــاء الصعــود إليــه واالســتمتاع بالطبيعــة الجميلــة بيــن األشــجار، 
إضافــًة إلــى عبــق التاريــخ الــذي يضــوع مــن المقــام األثــري والتاريخــي الموجــود فــي قلبهــا. بعــد ِقســٍط مــن الراحــة فــي هــذا المــكان 
الجميــل يمكــن للزائــر الهبــوط جنوبــاً لزيــارة البلــدة القديمــة والبــّد األثــرّي واللذيــن يبعثــان علــى الدهشــة ويدعوانــك لزيــارة الماضــي.

يمكــن للزائــر أن يهبــط مــن قمــة مقــام النبي غيــث جنوباً 
إلــى قريــة ديــر عّمــار ليتجــول فــي البلــدة القديمــة التــي 
ــي  ــغ عــدد المبان ــة الفلســطينية، ويبل ــل شــكل القري تمث
ــار 115 مبنــى تعــود فــي  فــي البلــدة القديمــة لديــر عّم
تاريخهــا إلــى الفتــرة المملوكيــة والعثمانيــة، وتظهــر 
المبانــي علــى شــكل قلعــٍة متالصقــٍة ومحصنــٍة مــن خــالل 
وقوعهــا علــى رأس تــٍل مرتفــع. بُنيــت بيــوت القريــة 
ــواٍس  ــكل أق ــقوفُها بش ــدت س ــن، وعق ــر واللِبْ ــن الحج م
ــرت  ــتوية، وُهِج ــاً مس ــة وأحيان ــف برميلي ــٍة ونص متقاطع
القريــة بعــد إنشــاء البلــدة الحديثــة، مــا يســتدعي إعــادة 

ــٍة متعــددة. ــة أغــراٍض عام ــا لخدم صورة رقم )93(: األشجار حول مقام النبي غيثتأهيله

صورة رقم )92(: األشجار حول مقام النبي غيث صورة رقم )91(: مقام النبي غيث
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ــار موقــع مأهــول بالســكان منــذ العصــر البرونــزي الوســيط  تشــير مصــادر المســوحات والدراســات األثريــة الحديثــة إلــى أّن ديــر عّم
وحتــى الوقــت الحاضــر.

صورة رقم )94(: دير عمار كما تظهر من قمة النبي غيث

صورة رقم )95(: البلدة القديمة – دير عمار

صورة رقم )98(: البلدة القديمة – دير عمارصورة رقم )97(: معصرة الزيتون القديمة - البد

صورة رقم )96(: قبور قديمة – دير عمار
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صورة رقم )99(: القبور القديمة – دير عمار

صورة رقم )102(: بيوت قديمة – دير عمار صورة رقم )101(: مباني قديمة – دير عمار

صورة رقم )100(: بيوت قديمة – دير عمار

صورة رقم )103(: مقام النبي غيث
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خارطة رقم )3(: خارطة عامة لموقع قمة النبي غيث
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4-2 مسار األسيرة )اليسيرة(

المسافة: 2 كيلومتر

علــى بُعــد حوالــي 3.5 كــم تقريبــاً علــى الشــارع الرئيســي 
المتجــه إلــى بيتللــو مــن مفتــرق وادي الزرقــا، يصل الســائق 
خــالل بضــع دقائــق إلــى أول مفتــرق يســبق الدخــول إلــى 
البيــوت األولــى فــي القريــة، هــذا المفتــرق واضــٌح للعيــان، 
ــم  ــن ث ــراً، وم ــي 70 مت ــرقاً حوال ــه ش ــاف في ــن االنعط يمك
ــن  ــة ضيقــة لتكــون عي ــٍق ترابي االنعطــاف شــماالً فــي طري
القــوس أول محطــٍة فــي هــذا المســار علــى بعــد 150 متــراً 

شــماالً مــن بدايــة الطريــق الترابيــة.

ــا  ــّم تأهيله ــٌن ت ــي عي ــوس وه ــن الق ــَر عي ــتوقف الزائ تس
ــون  ــم العي ــن أه ــر م ــة، وتعتب ــاه والبيئ ــل دار المي ــن قب م
فــي القريــة التــي يســتخدمها األهالــي ألغراضهــم الحياتيــة 
ــي  ــدة تعان ــي البل ــاه ف ــبكة المي ــًة وأّن ش ــة، خاص المختلف
ــا بفعــل  ــاه العادمــة إليه ــوث بســبب تســرب المي مــن التّل

ــا.  ــبكات وقدمه ــآكل الش ت

ــاحتها  ــٌة مس ــاً أرٌض زراعي ــن غرب ــذه العي ــول ه ــى ح تترام
بضعــة دونمــات تحظــى بعنايــة أصحابهــا وتظهــر كروضــٍة 

ــى طــول  ــاً وهــي نقطــة انتهــاء هــذا المســار. يمــر المســار عل ــر غرب ــى وادي الجهي ــاء. تنحــدر األرض فــي هــذه البقعــة لتصــل إل غّن
امتــداده بعشــرات الدونمــات مــن الزيتــون المنتشــر علــى ســفوح قمــة عيــن القــوس حتــى تطــل الطريــق شــماالً علــى وادي االنقــاع 

ــر.  ــى وادي الجهي ــي إل ــون ســعادة وتعــود مجــدداً باالتجــاه الجنوب وعي

علــى بُعــد حوالــي 100م مــن عيــن القــوس باالتجــاه الشــمالّي الشــرقّي يــرى الزائــر مجموعــًة كثيفــًة مــن األشــجار، وأغلبهــا مــن أشــجار 
البلــوط الّتــي تشــّد الناظــر إليهــا، وتحتضــن هــذه األشــجار فــي وســطها مقــام األســيرة وبقايــا بنــاء مســجد قديــم، يقــول أهالــي المنطقــة 
إّن المقــام بنتــه المالئكــة لدفــن )األســيرة( وهــي امــرأٌة صالحــٌة قتلــت ظلمــاً فــي بــالد الــّروم، وإّن المالئكــة حملــت جثمانهــا إلــى األرض 
المقّدســة ودفنتهــا هنــا، وبنــت حولهــا مقامــاً مقدســاً، وقــام المســلمون بعــد ذلــك باتخــاذه مســجداً. ُســمي هــذا المقــام باســم األســيرة 
ــام االثنيــن  ــٍب كانــت نســاء القريــة يتوجســن مــن التّوجــه إلــى المقــام أي تخليــداً لعذاباتهــا ومعاناتهــا مــن الظلــم، وحتــى عهــٍد قري

والثالثــاء، حيــث تُســمع أصــوات األنيــن والعويــل.

صورة رقم )107(: في مسار األسيرةصورة رقم )106(: بداية قرية بيتللو

صورة رقم )105(: موقع مقام األسيرة

صورة رقم )104(: بداية مسار األسيرة
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ــد تاريــخ هــذه األرض، وبيــن أشــجاٍر  بعــد االســتمتاع بســحر المــكان الــذي يضــّم صــورة التاريــخ متمثلــًة بالحجــارة الباقيــة التــي تخلّ
ــر التقــدم شــماالً بضــع  ــي تمتــد أغصانهــا بيــن األرض والســماء، بعــد هــذه المحطــة يمكــن للزائ قديمــٍة أجملهــا شــجرُة الخــّروب الّت
عشــرات مــن األمتــار ليجــد نفســه إلــى جــوار ثــالث عيــوٍن رائعــٍة فــي بنائهــا وجميلــٍة فــي المشــهد الــذي يحيــط بهــا. كانــت هــذه 
العيــون قديمــاً تُســمى عيــون البيبــي، إاّل أنّهــا اليــوم تُعــرف بعيــون اســعيفان نســبًة إلــى مالكيهــا، وتقــع فــي منطقــٍة زراعيــٍة، وتعــود 

ــدة الذيــن يزرعــون األرض بأشــجار الّزيتــون والليمــون والخضــراوات. ــي البل ــى أهال ــا إل ملكيتُه

يقــوم األهالــي باســتخدام نظــام األنابيــب لــرّي مزروعاتهــم، ورغــم أّن ملكيــة األراضــي تعــود لعائــالت المنطقــة، إاّل أّن زيــارة العيــون 
ليســت ممنوعــة، بــل يتطلــب أن تكــون الزيــارات مــن خــالل مســاٍر محــدٍد ال يؤثــر ســلباً بــاألرض المزروعــة، وبموافقــة أصحــاب األراضي.

تنبــع عيــون البيبــي أو عيــون اســعيفان مــن قلــب الصخــر، وهــي دائمــة الجريــان يتأثــر تدفقهــا بالموســم المطــري، لكّنهــا تظــّل تنبــع 
حتــى منتصــف الصيــف.

العيــون  شــكل  إّن 
ــط  ــي تحي ــور الت والصخ
منحوتــٌة  كأنّهــا  بهــا 
الفنانيــن،  أعظــم  ِبيَــد 
إذ يشــعر الناظــر إليهــا 
يماثلهــا  ال  بســعادة 
عيــون  إلــى  النظــر  إال 

الزرقــا.

أدراَجــه  الزائــر  يعــود 
فــي الطّريــق الترابيــة المــارة مــن عيــن القــوس ليبــدأ ســيره فــي مســار األســيرة الــذي يصــل طولــه مــن هــذه النقطــة وحتــى نهايتــه 
حوالــى 2 كــم، والطريــق الممتــدة علــى طــول المســار زراعيــٌة مناســبٌة للســير علــى األقــدام أو باســتخدام ســيارة ذات دفــع رباعــي.

يمشــي الزائــر فــي هــذا المســار شــماالً عبــر ســفح الجبــل، مــن نقطــة 
ــر ويســتمر  ــن ســطح البح ــاع 450م ع ــى ارتف ــوس عل ــن الق ــوار عي بج
ــوط والخــروب  ــر أكَمــة مــن أشــجار البل بالمشــي صعــوداً وهبوطــاً عب
ــه  ــاع ل ــى ارتف ــى أعل ــى بعــد نحــو650 م ال ــى يصــل عل ــر، حت والصنوب
ــر أو وادي  ــه باالتجــاه الشــمالي وادي الزناني ــى يمين ــي 550م وعل حوال
االنقــاع، وفــي هــذا الســفح عيــن ســعادة وهــي عيــن نــزّازة تقــع علــى 

ــا التــي ســيطر عليهــا االحتــالل اإلســرائيلي. امتــداد عيــن كاتيلي

 يعــود الزائــر غربــاً حوالــي 200م فيصبــح وســط مجموعــٍة مــن القمــم 
الخاّلبــة المغطــاة باألشــجار الخضــراء مــن بلــوط وخــروب وحــور 

ــون. ــر وزيت وصنوب
صورة رقم )113(: عين البيبي
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يعــود الزائــر جنوبــاً مجــدداً فــي 
وادي الجهيــر، وأول مــا يقابلــه علــى 
أبــو  عيــون  مجموعــة  المنحــدر 
ديــاب، هــي ثــالث عيــون جميلــة 
ــٌة ومغطــاٌة بشــجيرات  ــا مهمل إاّل أنّه

العلّيــق.

ــة  ــذه المرحل ــي ه ــار ف ــاز المس يمت
بأنــه منحــوٌت فــي الصخــر علــى 
ــازل  ــن الن ــى يمي ــق، إل ــول الطري ط
إلــى الــوادي يتــراءى الــوادي للناظــر 
أخضــر خالبــاً يعــجُّ بالحيــاة وتغريــد 
الطيــور المختلفــة ونقيــق الضفــادع، 
النحــل  مــن  مجموعــات  وتجــوب 
فــي  المزارعــون  يربيــه  الــذي 
ــل ال  ــة، الّنح ــال بحريّ ــة الجب المنطق
ــى  ــداً وال حت ــاً أب ــه يدوي ــّم إطعاُم يت
فــي فصــل الشــتاء، فهــو ُحــرٌّ يتغــذى 
ــي  ــٌر ف ــر ح ــا الزائ ــة كم ــن الطبيع م
هــذا المــكان الــذي تتجلــى فيــه 

عظمــة الخالــق.

ــة  ــن قم ــزوالً م ــد 500 م ن ــى بُع عل
ــرق،  ــى مفت ــر إل ــل الزائ ــل، يص الجب
فيكــون علــى يميــن الزائــر غربــاً 
عيــن الجهيــر وواديهــا الرائــع، وإلــى 

ــة. ــو القرعن ــا أب ــرقاً عين ــماله ش ش

قبــل أن يصــل الزائــر إلــى هــذه 
النقطــة، وخــالل نزولــه مســتمتعاً 
بالطبيعــة، ال بــد أن ينتابَــه شــعوٌر 
بالســعادة، إذ تتــراءى لــه أشــجار 
ــا القديمــة جــداً فــي منتصــف  الكين
ــألأل  ــر تت ــن الجهي ــر وعي وادي الجهي
ــى جوارهــا، واألرجوحــة البســيطة  إل
تحركهــا  جذعهــا  تحــت  معلقــٌة 
ــن  ــًة م ــم لوح ــواء، لترس ــائم اله نس

موســيقى وألــوان.

يختــار  أن  للزائــر  يمكــن  هنــا 
تحــت  ليجلــَس  يمينــاً  االنعطــاف 
أشــجار الكينا ويســتمتَع بشــرب كأٍس 
مــن الّشــاي المغلــّي علــى الحطــب، 

صورة رقم )116(: وادي الجهير – مسار األسيرة
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أو أن يتجــه يســاراً ليــزور عيَنــي أبــو القرعنــة، وهاتــان العينــان يســتخدمهما األهالــي للزراعــة، ســيلحظ الزائــر االهتمــام بالزراعــة والعناية 
بأشــجار الزيتــون فــي المنطقــة، فيشــعر كأّن كل شــجرة زيتــون هــي صبيــٌة مدللــٌة يهتــم بهــا المــزارع وكأنّهــا ابنتُــه الوحيــدة، وهنــا ال 
بــد مــن اإلشــارة إلــى أّن زيــارة هــذه العيــون يجــب أن تتــم مــن خــالل التنســيق مــع أصحــاب األراضــي بشــكل يحتــرم األرض والمــكان.

بعــد أن يقضــي الزائــر اســتراحته بجــوار عيــن الجهيــر تحــت الكينــا أو مســتمتعاً بخريــر المــاء بجــوار عيَنــي أبــو القرعنــة، يســتمر بالســير 
فــي نفــس المســار حوالــى 800م ليعــود إلــى الشــارع الرئيســي مــرًة أُخــرى.

يصــل طــول المســار كامــالً نحــو 2 كــم قــد يســتغرق -2 3 ســاعات مــن المشــي، وقــد يمكــث الزائــر مزيــداً مــن الوقــت لينعــم بلحظــاٍت 
مــن الجمــال والتأمــل فــي هــذه البقعــة الجميلــة.

صورة رقم )118(: حول عيون أبو القرعنة صورة رقم )117(: الكينا – وادي الجهير
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5-2 مسار النبي عّنير

المسافة: 1.5 كيلومتر

تقــع خربــة النبــي عّنيــر علــى مســافة 1.5 كــم جنــوب قريــة ديــر 
ــى  ــوي عل ــي 450م، وتحت ــن ســطح البحــر حوال ــع ع ــار، وترتف عّم
دالئــَل حضاريــة تنتشــر علــى مســاحة تزيــد علــى أربعيــن دونمــاً. 
ــب  ــر العن ــدران معاص ــي وج ــات مبان ــع أساس ــي الموق ــر ف تظه
والزيتــون، التــي يعــود تاريخهــا إلــى العصــر الحديــدي األول حتــى 
الفتــرة العثمانيــة. إلــى الشــمال مــن الموقــع يوجــد مقــام الشــيخ 

الــذي بُنــي مــن حجــارة الخربــة وتحيــط بــه أشــجار البلــوط. 

مقــام النبــي عّنيــر الرائــع الــذي كان يقصــده أهالــي القــرى 
ــي  ــر، ف ــي عّني ــَم النب ــمى موس ــم يُس ــي موس ــاً ف ــاورة جميع المج
احتفاليــٍة شــعبيٍة تقليديــٍة كانــت تجمــع الّنــاس فــي مشــهٍد 
محبّــب، حيــث يأتــون مــن مختلــف القــرى المحيطــة، كــرأس كركــر 
وديــر أبــو مشــعل وديــر نظــام وغيرهــا، ولــكل قريــٍة علَُمهــا ولونُهــا 
المميــز ليضيــؤوا أســرجَة الزيــت عنــد مقامــات األوليــاء ويحصلــوا 
علــى البرَكــة. انتهــى هــذا االحتفــال ولــم تنتــِه ذكــراه مــن ذاكــرة 

ــوم. ــى الي ــاس حت الن

علــى الســفح الجنوبــي لقريــة ديــر عّمــار يقــع مســار النبــي عّنيــر، 
وهــو يتبــع إداريــاً لقريــة رأس كركــر، إاّل أّن العيــون واألراضــي 
ــار، يمكــن الوصــول إليــه  ــر عّم حولهــا اســتملكها أهالــي قريــة دي
ــدة  ــه مــن داخــل بل ــر المشــَي إلي ــار الزائ ــا يخت بعــدة طــرق؛ فإم
ــر  ــوادي، أو عب ــل وال ــر الجب ــددة عب ــر مح ــرق غي ــار بط ــر عّم دي
أفضــل الطــرق الداخلــة إلــى هــذا المســار، وأســهلها التــي تبتــدئ 
مــن المدخــل الجنوبــي الغربــي للقريــة علــى الطريــق القادمــة إلى 
البلــدة مــروراً بكفــر نعمــة وديــر بزيــع ورأس كركــر، حتــى الوصــول 
ــق  ــن الطري ــم م ــي 2 ك ــد حوال ــى بع ــوب عل ــن أي ــى دّوار عي إل
اإلســفلتية المؤديــة إلــى قمــة التّلــة، حيــث تقــع قريــة ديــر عّمــار.

قــد يمــر الزائــر بخربــة عيــن أيــوب والتــي تقــع علــى مســافة 2 كــم 
إلــى الجنــوب الغربــي مــن ديــر عّمــار، ترتفــع عــن ســطح البحــر 
حوالــى 380م. تنتشــر آثارهــا علــى مســاحة 5 دونمــات، وتحتــوي 
ــة الهلنســتية  ــرات المختلف ــود للفت ــادر تع ــرة وبي ــار متناث ــى آث عل

والرومانيــة والبيزنطيــة واألمويــة والفتــرة العثمانيــة المبكــرة.

عنــد الوصــول إلــى دّوار عيــن أيــوب علــى المدخــل الجنوبــي الغربــي للقريــة، وبــدالً مــن الدخــول بالطريــق اإلســفلتية، يســتخدم الزائــر 
الطريــق الترابيــة المحــدد إلــى يميــن الطريــق اإلســفلتية علــى بعــد بضعــة أمتــار منهــا، ويســير باســتخدام مركبتــه فــي ســفح هــذه 
التّلــة، حيــث تطــل عليــه قريــة ديــر عّمــار عــن يســاره مســافة تصــل إلــى 2كــم، حتــى يصــل إلــى مقــام النبــي عّنيــر الرائــع فــي جمالــه 

والشــامخ فــي بنائــه.

هــذا المقــام ملــيٌء باألســرار والجمــال، وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن االحتــالل اإلســرائيلي، وخــالل فتــرة العمــل الميدانــي إلنجــاز هــذا الدليــل، 
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ــى المدخــل الشــرقي  ــالل عل ــا االحت ــي وضعه ــة الت ــر الالفت ــُن الزائ ــن تخطــئ عي ــى األرض، ول ــرات عل ــد مــن التغيي ــذ العدي ــام بتنفي ق
لمنطقــة المقــام لتوضــح الطريــق مــن الطريــق االلتفافــي الــذي أقامــه االحتــالل لتــدل علــى متنــزٍه وطنــٍي كمــا يســمونه والدعــوة لزيــارة 
المــكان واالســتجمام فيــه، لقــد أوقــف جنــوُد االحتــالل فريــَق العمــل أكثــر مــن مــرة، وحاولــوا منعــه مــن التواجــد والتصويــر بحجــة أنّهــم 
يرتادونــه لالســتجمام، فــي محاولــة لوضــع اليــد علــى هــذه المنطقــة، رغــم أّن ملكيتهــا تعــود ألهالــي القريــة الذيــن مــا زالــوا يزرعونهــا 
رغــم مضايقــات االحتــالل وصعوبــة الوصــول إليهــا، كل هــذا أدى إلــى أن يكــون إقبــال األهالــي وأصحــاب األراضــي علــى زيارتهــا ضعيفــاً.

ــة إلــى غــرب المقــام، ســيُدهش مــن عجائــب اآلثــار الموجــودة فــي المنطقــة، وتتكــون مــن البيــوت  إذا ســار الزائــر صعــوداً فــي التّل
واألعمــدة والكهــوف المحفــورة فــي الصخــر، وتمتــاز ببوابــات حجريــة منحوتــة ومنقوشــة غايــًة فــي الجمــال، وعلــى مــا يبــدو فــإن الزائــر 

علــى امتــداد صعــوده هــذه التّلــة يكــون وســط منطقــة أثريــٍة هامــة.

تحيــط بالمقــام غابــٌة مــن األشــجار الحرجيــة والبلــوط التــي لــم تمتــد إليهــا يــد اإلنســان بالقطــع والتدميــر، يعتقــد أهالــي المنطقــة، 
وعبــر العصــور، أنّهــا منطقــٌة حــرام مقدســة ومحميــٌة بالمقــام وصاحبــه، وأّن نوعــاً مــن اللعنــة وشــراً مــا ســيحّل بمــن يقتــرب مــن حرمــة 
المــكان، حتــى أّن النســوة الالتــي كــّن يدفئــن منازلهــن بالحطــب لــم يكــّن يجــرؤن علــى اســتخدام جــذٍع مكســور ســقط مــن تلقــاء 

ذاتــه أســفل هــذه األشــجار.

يمكــن للزائــر التوجــه مــن أمــام مقــام النبــي عّنيــر شــماالً، حيــث ســيرى وخــالل مســافة ال تتجــاوز 800م عشــَر عيــون ذات طــراز بنــاء 
رومانــي محفــورًة بالصخــر علــى شــكل بــرٍك وقنــواٍت.

صورة رقم )124(: االثار في منطقة النبي عنيرصورة رقم )123(: االثار في منطقة النبي عنير
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ــا  ــون يملكه ــذه العي ه
األراضــي  أصحــاب 
فيهــا،  الموجــودة 
هجروهــا  أنّهــم  إاّل 
ــددٌة  ــي مه ــاً، وه تقريب
المســتوطنات  مــن 

. ورة لمجــا ا

العيــون  بيــن  مــن 
اثنتــان  تتبــع  العشــر 
ــكل  ــب الهي ــط حس فق
التنظيمــي إلــى قريــة 
ديــر عّمــار فــي منطقــة 
آخــر  وهمــا  االتحــاد، 
باالتجــاه  عينيــن 
عيــن  الشــمالي 
البطــم  أو  الجاعونــي 
بُطــم  لشــجرة  نســبًة 
تنمــو  كانــت  ضخمــة 
بجــوار العيــن، وعيــن 
الشــونة أو علّيــك نســبًة 

. حبهــا لصا

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن 
ــذ  ــالل تنف ــوات االحت ق
تغييــراٍت  مجموعــة 
تهــدف  األرض  علــى 
هــذا  علــى  لالســتيالء 
ــة  المســار واألرض كامل
ــه مــن  ــا تحتوي ــكل م ب
للمــاء،  وعيــون  آثــار 
الوجــود  وتشــجع 
ووجــود  االحتاللــي 
فيــه  المســتوطنين 
مــن خــالل التضييــق 
أصحــاب  علــى 
بمنعهــم  األراضــي 
ــم،  ــة أراضيه ــن حراث م
أحيانــاً  وبالمواجهــات 
األشــجار  وبحــرق 

أُخــرى. أحيانــاً 
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الفصل الثالث
الطبيعـــة
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بيتللو – دير عّمار - جّماال
هــذا الدليــل ال يختــص بمســح التنــوع الحيــوي فــي منطقــة قــرى بيتللــو وديــر عّمــار وجّمــاال، لكّنــه يســتعرض بعــض أهــم النباتــات 
التــي تنتشــر فــي الجبــال بشــكل طبيعــي خــالل عــام مــن العمــل الميدانــي، خاصــًة تلــك التــي كان يشــير إليهــا أهالــي البلــدة علــى 
ــات بأســمائها الشــعبية  ــك النبات ــا نســتعرض أهــم تل ــن هن ــن األجــداد، م ــي توارثوهــا ع ــا أحــد كنوزهــم وأســرارهم الت أســاس أنّه

المتداولــة، يتبعهــا االســم العلمــي لهــا ونســتعرض صــوراً لهــا فــي أماكــن تواجدهــا.

صورة رقم )147(: الزيتونصورة رقم )146(: البسباس وشقائق النعمان
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1-3 نباتات برية

 Salvia fruticosa الميرمية

ــرة التــي تنتشــر فــي الجبــال بشــكٍل طبيعي،  هــي أحــد األعشــاب الطبيــة المعمَّ
ــا  ــاز برائحته ــة، وتمت ــك المزروع ــى تل ــة عل ــة الجبلي ــي الميرمي ــل األهال يفض
الّنفــاذة، إضافــًة إلــى مفعولهــا الشــافي آلالم البطــن وأوجــاع الطمــث وكمضــاٍد 
لاللتهابــات واألكســدة، وتعتقــد ســيدات البلــدة أّن الميرميــة تعتبــر أحــد أســرار 
الشــباب الدائــم، فهــّن يتعمــدن شــربها ويربطــن بينهــا وبيــن نضــارة البشــرة 

وصحتها.  

  Mentha pulegium النعنع البري - نعنع الواد

ــار  ــر عّم ــو ودي ــرى بيتلل ــي ق ــي أراض ــع ف ــكل واس ــة بش ــذه النبت ــر ه تنتش
وجّمــاال بالقــرب مــن عيــون المــاء، والتــي تزخــر بعشــرات العيون، ويســتخدمها 
األهالــي كمعطــر للشــاي أو كغــذاء، فهــو يســتخدم هنــا كبديــل للزعتــر فــي 

ــة بزيــت الزيتــون. صناعــة األقــراص المعجون

يقــول أهالــي البلــدة إّن شــرب كــوب شــاٍي معطــٍر بهــذه النبتــة يبعــث علــى 
االســترخاء والراحــة ويزيــل التوتــر والعنــاء، تراهــم يجمعونــه عندمــا تعلــو نــار 
ــو حكمــت  ــال أب ــا ق ــم - كم ــرُك َعَج ــق شــاي – اك ــن إبري ــًة ع الحطــب معلن
المــزارع الثمانينــّي، مضيفــاً إنّهــا مــن أفضــل مــا يُســتخدم إليقــاف نزيــف الــدم 
مــن الجــروح وتســاعد فــي التئامــه، ومفيــدٌة للحفــاظ علــى الشــباب الدائــم 

وتأخير الشيخوخة.   

 Thymus capitatus الزعتر البري

ينتشــر الزعتــر فــي جبــال قــرى بيتللــو وديــر عّمــار وجّماال، لكنــه بــدأ بالتناقص 
كثيــراً خــالل الســنوات العشــر الماضيــة بســبب القطــف الجائــر، حيــث يقــوم 
ــه دون  ــر وبيع ــف الزعت ــة وقط ــذه المنطق ــى ه ــدوم إل ــار بالق ــض التّج بع
االهتمــام باإلبقــاء علــى هــذه النبتــة لألجيــال القادمــة، وتحــاول بلديــة االتحــاد 

حمايــة هــذه النبتــة ومنــع قطافهــا للتجــارة ومحاســبة الفاعليــن.

ــراص  ــق الفلســطيني المشــهور وهــو أق ــع الطب ــر كغــذاٍء لصن ــتخدم الزعت يُس
الزعتــر المعجونــة بزيــت الزيتــون، كمــا يتــم تجفيفــه وطحنــه ومــن ثــم تناولــه 
مــع الخبــز والزيــت، وفوائــده الصحيّــة جّمــة فــي حــال تناولــه كغــذاء أو غليــه 
وشــربه، فهــو يســاعد فــي تطهيــر الجســم وتقويــة الذاكــرة، وهــو ناجــع فــي 
معالجــة الربــو وتخفيــف آالم القصبــات الهوائيــة والُكّحــة. ويســاعد فــي عــالج 

مشــاكل تلــوث الجهــاز الهضمــي.

صورة رقم )148(
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 Micromeria fruticosa دقة العدس

ــر  ــة لتعطي ــي بعــد الميرمي ــار الثان ــك عشــبة الشــاي، هــي االختي تســمى كذل
الشــاي فــي هــذه المنطقــة، يجمعهــا األهالــي مــن ســفوح الجبــال، كمــا يتــم 
تجفيفهــا وطحنهــا وإضافتهــا إلــى الطعــام كبهــار، ويســتخدمها األهالــي لعــالج 
أوجــاع البطــن وتطهيــر الجــروح، كمــا يضيفهــا البعــض إلــى التيــن عنــد تحويله 

إلى قطّين ليضيَف نكهًة ورائحة مميزة له.   

Foeniculum vulgare الشومر

ــي  ــا األهال ــاء، ويجمعه ــون الم ــول عي ــان ح ــي الودي ــة ف ــذه النبت ــد ه تتواج
ــا لموســم  ــاظ به ــا واالحتف ــم تجفيفه ــا يت ــر الشــاي وهــي خضــراء، كم لتعطي

ــة. ــا الجم ــتاء لفوائده الش

ــاك  ــص واإلمس ــاخ والمغ ــي كاالنتف ــاز الهضم ــراض الجه ــالج أم ــتخدم لع تس
ــار  ــام كبه ــى الطع ــا إل ــم إضافته ــد، فيت ــر مصــدراً للحدي ــا تُعتب واإلســهال، كم

ــال. ــدى األطف ــًة ل ــدم خاص ــة ال ــه وتقوي ــين مذاق لتحس

 Asparagus officinalis الحليون

تعتبــر هــذه النبتــة مــن أشــهى مــا يمكــن تناولــه فــي الحقــل، تنتشــر فــي موســم 
الربيــع علــى ســفوح الجبــال، لكنهــا تناقصــت كثيــراً فــي الســنوات األخيــرة لزيادة 
الطلــب عليهــا، وتســتخدم هــذه المــادة الغذائيــة فــي إعــداد الســلَطات الفاخــرة.

يقــال إن الهليــون مــزروٌع منــذ عهــود قديمــة فــي المنطقــة، وظــّل موجــوداً 
حتــى يومنــا هــذا، يجمعــه األهالــي ويســتخدمونه كمنقــوع لمرضــى الســكري، 
كمــا تعتقــد ســيدات البلــدة أنـّـه نافــٌع للخصوبــة واإلنجــاب، إضافــًة إلــى كونــه 

ُمــدّراً طبيعيــاً للبــول، ويحســن المــزاج وغيرهــا مــن الفوائــد.

  Arum palaestinum اللوف

ــه  ــة، تجمع ــة بكثاف ــان المنطق ــي ودي ــر ف ــطيني ينتش ــوف الفلس ــوف أو الّل الّل
النســاء ويتباهيــن بطهيــه، حيــث إنـّـه يحتــاج مهــارًة خاصــة، فهــذه النبتــة ســامٌة 
ــن  ــص م ــم التخل ــن ث ــداً، وم ــا جي ــد فرمه ــلُقها بع ــان، ويجــب س ــٌة للّس وحريف
ميــاه الغلــي الزالــة المــادة الحريفــة الّســامة، ومــن ثــم تُطهــى العشــبُة بالزيــت، 
يعتبــر اللــوف مــن أشــهى الوجبــات التــي تقدمهــا منــازل هــذه المنطقــة، أوراق 
هــذه النبتــة خضــراء غامقــة علــى شــكل قلــب، والمــرأة التــي تحســن طهيهــا 

هــي بــال شــك ســيدة بيــت مــن الطــراز األول، كمــا تعتقــد نســاء البلــدة.
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Lotus palaestinus الزعمطوط

ــم  ــذا الموس ــي ه ــاء ف ــد النس ــع، وتج ــل الربي ــي فص ــة ف ــذه النبت ــر ه تظه
يجمعنهــا مــن ســفوح الجبــال والوديــان ليحّضــرن أحــَد أشــهى األطبــاق 
المشــهورة فــي المنطقــة، حيــث يتــم لفهــا محشــوًة بــاألرز كطبــق ورق العنــب 
الشــهير، بــل إنّهــم يجدونــه أشــهى مــن ورق العنــب ويحتــاج إلــى مهــارة أكثــر، 
وبالتالــي تتباهــى النســاء بإتقــان صنــع هــذا الطبــق وتقديمــه إلــى عوائلهــن. 

ــد. ــات والحدي ــة بالفيتامين ــة غني هــذه النبت

Peziza sp )الفطر )الفقع

ــر  ــود، ينتش ــري والرع ــم المط ــدء الموس ــد ب ــتاء، وبع ــل الش ــة فص ــي بداي ف
ــور  ــن الصخ ــطيني بي ــر الفلس ــن الفط ــاً ع ــال بحث ــي الجب ــة ف ــي المنطق أهال
واألعشــاب واألماكــن المظلمــة والرطبــة، ويســمونه لحــم الفقــراء، هــذه المــادة 
ــاً  الغذائيــة تعتبــر مصــدَر دخــٍل مهمــاً للعائــالت التــي تجمعــه، كونــه مطلوب
للّســوق، وهــم يملكــون خبــرًة واســعًة فــي التمييــز بيــن الّســام وبيــن الصالــح 
للطعــام، ويعتبــر األهالــي هــذه المــادة الغذائيــة مــن أهــم مــا يجــب تناولــه 

للحفــاظ علــى القلــب بصحــة جيــدة.

Inula conyzae الطيون

تنتشــر هــذه النبتــة فــي ســفوح جبــال المنطقــة، يحبهــا مربــو الّنحــل، حيــث 
يفضلهــا النحــل فــي غذائــه، كمــا أنّهــم يعتبرونهــا عشــبًة هامــةً قابضــًة توقــف 
ــداء الســكري، تُغلــى  نزيــف الجــروح وذات مفعــوٍل قــوٍي حتــى للمصابيــن ب
وتُســتعمل علــى شــكل لبخــاٍت لعــالج البواصيــر وأمــراض المفاصــل، حســب مــا 
يــردده أهالــي المنطقــة، لونهــا األصفــر يضيــف إلــى أماكــن تواجدهــا جمــاالً 

وشــعاعاً يجعلهــا محببــًة للناظــر.

Portulaca oleraceae البقلة الفرفحنة

ــدم  ــر ال ــالج فق ــا لع ــم ّجربوه ــون أنّه ــة، يتحــدث المزارع تســمى الفرفحن
وأنهــا ذات مفعــوٍل كبيــٍر لعالجــه، هــي عشــبٌة غنيــٌة بالفيتامينــات، وتنمــو 
ــة  ــاج لرعاي ــكان وال تحت ــي كل م ــة ف ــة الطيني ــي الترب ــٍي ف ــكٍل طبيع بش
كبيــرة، تقــوم النســاء بطهيهــا بالقلــي مــع الزيــت والبصــل ويمكــن تناولهــا 

ــًة كســلَطة. نيئ
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Taraxacum officinale الخس البري

ــة الشــهية الطازجــة حيــث تنمــو، تشــبه فــي طعمهــا الخــس  هــذه النبت
المــزروع، إاّل أنّهــا أشــهى وأنضــر وأغنــى بالمــاء، لهــا رائحــٌة خفيفــٌة 
عطريــٌة مشــّهية، تنمــو بجــوار عيــون المــاء ويميزهــا األهالــي فيجمعونهــا 

لصنع السلَطات. 

 Sarcopoterium spinosum النتش

ينتشــر النتــش فــي كل مــكان، خاصــًة فــي فصــل الصيــف، وهــو حــاد األطــراف 
كونــه شــائكاً حيــن يكــون جافــاً، وكان يســتعمل فــي الماضــي للحــرق وإنتــاج 

الشــيد، كمــا يمكــن للــدواب أن تتغــذى عليــه.

 Rubus fructicosus العلّيق

ــٍة  تنتشــر شــجيرة العليــق فــي كل مــكان فــي المنطقــة، وتتزيــن بثمــرٍة عنبي
حمــراء أو ســوداء شــهيًة فــي طعمهــا، ال يمــل الزائــر تناولهــا طالمــا شــاهدها 
ــي أوراق هــذه  ــاء، يســتخدم األهال ــا البديعــة وســط طبيعــٍة َغّن تلمــع بألوانه
النبتــة لعــالج الدمامــل وإخــراج القيــح منهــا، ودلــت بعــض األبحــاث أّن لهــا 
ــل  ــا وتجع ــون فتغطيه ــول العي ــو ح ــي تنم ــرطان، وه ــالج الس ــي ع ــَد ف فوائ
الوصــول إليهــا واســتغالل مياههــا أمــراً صعبــاً، مــا يســتدعي اســتصالح العيــون 
ــي  ــي ف ــام البيئ ــى النظ ــون عل ــن يحافظ ــل مختصي ــن قب ــا م ــف عنه والكش

ــى اســتدامته. ــه ويحافــظ عل ــة بمــا ال يخــل بجمال المنطق

 Narcissus tazetta )النرجس )الرُّنُجس

تنتشــر فــي هــذه المنطقــة فــي فصــل الربيــع وحتــى بدايــة فصــل الشــتاء بلــوٍن 
أبيــٍض وقلــٍب أصفــر، قــد تجــده كذلــك بلونــه األصفــر الكامــل، هــو صــورٌة مــن 
الجمــال واأللــوان المبهــرة التــي تجــذب الّناظــر اليهــا، فتجــد الزائــر يدنــو منهــا 
ــى  ــت إل ــن ينص ــمعها إاّل َم ــن يس ــًة ل ــيقيًة خاص ــًة موس ــه جمل ــا توشوش وكأنه

الطبيعــة بكامــل الخشــوع والدهشــة.

وتســتعمله نســاء البلــدة لعــالج التشــنج ومنعــه فــي حــاالت ارتفــاع درجــات 
الحــرارة لألطفــال، ويهتممــن بجمعــه واالحتفــاظ بــه فــي منازلهــن كل عــام.
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 Anemone coronaria شقائق النعمان

فــي منتصــف الربيــع مــن كل عــام تتزيــن األرض بشــقائق النعمــان الحمــراء 
ــابيع  ــالل أس ــرعٍة خ ــي بس ــا تختف ــون، لكنه ــرة الحن ــمى زه ــة وتس الرقيق
ــه للمنطقــة وموعــد  ــر أن تتوافــق زيارت ــع للزائ ــة، ســيكون مــن الممت قليل
ــي  ــال الت ــفوح الجب ــى س ــحر عل ــن س ــه م ــا تضفي ــة لم ــذه النبت ــار ه إزه

ــراض. ــددة باالنق ــات المه ــن النبات ــل. وهــي م ــا بالكام تغطيه

 Borago officinalis )ورق اللسان )اللسينة

ــا  ــح أزهاره ــرّي، وتتفت ــكل ب ــطين بش ــي فلس ــي أراض ــة ف ــذه النبت ــو ه تنم
ــّد مــن آخــر  ــٍة تمت ــرٍة طويل ــاء أو البنفســجية ذات الشــكل النجمــي لفت الزرق
ــث إّن  ــٍد، حي ــيٍّ جي ــوى رحيق ــى شــهر آذار، وهــي ذات محت ــون األول حت كان
دونمــاً واحــداً يكفــي لتغذيــة 40 خليــة نحــل، لــذا يُنصــح بزراعتهــا لفوائدهــا 

ــخ. ــي الطب ــتخدم ف ــا تُس ــا أّن أوراقه ــة، كم ــة العالي االقتصادي

Jasminum fruticans ُشجيرة الياسمين البري

ــا فضيــة، زهورهــا بيضــاء  هــي شــجيرة متســلقة، ذات ســيقان متشــعبة، أوراقُه
مائلــة للــون الكريمــي الخفيــف، زهورهــا عطريــة الرائحــة، لهــا لونــان متميــزان، 
همــا األبيــض واألصفــر. وســيقان الياســمين البــري طويلــة، خشــبية، ذات زاويــا 
ــمين  ــن أن الياس ــم م ــى الرغ ــون، وعل ــح الل ــاء فات ــة، ذات لح ــة، مضلع متعرج
قــد صــار ميــزًة مــن ميــزات حدائــق البيــوت، إال أن النــوع البــري منــه ال يــزال 

موجــوداً بكثــرة فــي البريــة الفلســطينية.

Phragmites Australis البوص

ــن  ــاق عبارًة ع ــار، يكون الس ــة أمت ــن ثالث ــر م ــى أكث ــات إل ــاع النب ــل ارتف يص
ــة  ــى تنقي ــدرة عل ــا ق ــر، له ــى األصف ــا إل ــيٍة، يتحــول لونُه ــٍة قاس ــٍة مجّوف قصب
ــاه، وقــد اســتخدمها النــاس فــي القــدم فــي بعــض الصناعــات التقليديــة  المي

ــاء الســقائف. وبن
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Chrysanthemum spp اقحوان

هــو نبــاٌت ربيعــٌي يرتفــع إلــى حوالــي 20 ســم، لــه أزهــاٌر بيضــاء دائريــة 
صافيــة البيــاض وحســنة الترتيــب، في وســطها اصفــرار، تشــبه البابونــج. 
يبــدأ فــي الظهــور مــن بدايــة فصــل الشــتاء، ويســتعمل مســتحلب 
األزهــار فــي عــالج النــزالت المعويــة الخفيفــة، وطــرد الديــدان المعويــة 
الخفيفــة وتقويــة الــدم، ويســتعمل خارجيــاً لعــالج الروماتيــزم والنقــرس 

وفــي عــالج البشــرة.

Helichrysums anguineum دم الغزال

دم الغــزال أو دم المســيح عشــبٌة معمــرٌة، يصــل ارتفاعهــا حوالــي 40 ســنتيمتراً، 
ــن  ــي م ــار، وه ــان وأي ــهَري نيس ــن ش ــا بي ــر م ــرّة، تزه ــاء مخض ــا بيض أوراقه
العائلــة المركبــة. تنتمــي لبيئــة البحــر المتوســط وتنمــو فــي التربــة الجبليــة 

ــرة. ــة والمناطــق ذات الشــجيرات القصي الحمــراء فــي المناطــق الحرجي

  Malva parviflora الخبيزة

مــن النباتــات الشــتوية، وتنمــو فــي درجــات الحــرارة المعتدلــة المائلــة للبــرودة 
وتحتــاج الــى رطوبــٍة أرضيــٍة وجويــٍة معتدلــة، يســتعمل نبــات الخبيــزة كغــذاٍء 
بعــد طبخــه مــع البصــل وزيــت الزيتــون، وهــو أكلــٌة شــعبيٌة محببــٌة ولذيــذة 
ــى  ــة ال ــون الســاخن، وتســارع نســاء المنطق ــز الطاب ــع خب ــم وخاصــًة م الطع
قطــف أوراق الخبيــزة عنــد ظهورهــا. يفيــد مغلــي الخبيــزة فــي عــالج اإلســهال 
ــات  ــالج االلتهاب ــي ع ــد ف ــا يفي ــة، كم ــدان المعوي ــدة والدي ــات المع واضطراب

ــة والّربــو وعــالج الروماتيــزم وآالم المفاصــل. الصديّ

   Ricinus communis الخروع

ــي  ــت تســمى ف ــر، كان ــا مــن 2-5 مت شــجرة متســاقطة األوراق يصــل ارتفاعه
الِقــدم خــروب المجانيــن، تُســتخدم فــي الطــب الحتــواء بــذور الخــروع علــى 
ــتخلص  ــاس المس ــتخدم الن ــي، اس ــت الطب ــن الزي ــا م ــف وزنه ــن نص ــر م أكث
المائــي ألوراق الخــروع الجــاف كمبيــٍد عضــوٍي لمقاومــة العديــد مــن اآلفــات 

ــة، ويُســتخدم زيــت الخــروع كمقــٍو للشــعر. الزراعي
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Rosmarinus officinalis حصالبان

ُعــرف الحصالبــان )إكليــل الجبــل( منــذ قديــم الزمن، فقــد كان اإلغريــق ينثرونه 
علــى رؤوســهم العتقادهــم بأنــه ُمقــٍو للذاكــرة، تدخــل عشــبة الحصالبــان فــي 
ــر  ــاد لقش ــح، ومض ــل الروائ ــل مث ــتحضرات التجمي ــن مس ــد م ــر العدي تحضي
ــا  ــألكالت الشــعبية العطائه ــل يضــاف ل ــات تواب ــتخدم كنب ــك يُس الشــعر، كذل
النكهــَة القويــة المميــزة، كمــا يُســتخدم كنبــات طبــي لمعالجــة أمــراض 

ــن الهضمــي والتنفســي. الجهازي

 Vitexagnus castus غار الوديان

تتواجــد هــذه الشــجرة فــي جبــال المنطقــة، وتمتــاز بأوراقهــا ذات 
ــا  ــي، كم ــي الطّه ــتخدم ف ــذه األوراق تُس ــزة، ه ــة الممي ــة العطري الرائح
توضــع مــع المالبــس التــي تخبــأ مــن فصــل إلــى آخــر إلعطائهــا رائحــًة 
ــن  ــي بعــض األماك ــراً ف ــى 15 مت ــاع هــذه الشــجرة إل عطــرة. يصــل ارتف

ــرة. ــة الخض ــي دائم وه

Centaurea crocodylium حرفي الجمال

مــن النباتــات التــي تميــز المنطقــة بجمالــه، ولــه عــدة أنــواع، وينمــو بشــكل 
طبيعــي فــي آخــر فصــل الربيــع وبدايــة فصــل الصيــف، كان النــاس فــي الِقــدم 

يســتخدمونه لعــالج أمــراض العظــام والمفاصــل.

 Teucrium spp الجعدة

ــر، يرتفــع حوالــي 35ســم عــن ســطح األرض، لونــه  الجعــدة نبــاٌت عشــبيٌّ معمَّ
ــه  ــون، وأوراق ــاء الل ــيقانه بيض ــي، س ــي أو الفض ــى الرصاص ــل إل ــٌر يمي مخض
متقابلــة متطاولــة ومشرشــرُة الحــواف ومغطــاٌة بشــعٍر ناعــٍم، وهــي غزيــرٌة فــي 
أســفل النبــات وقليلــٌة فــي قمتــه وطولهــا أقــل مــن 1ســم. الزهــور كرويــٌة فــي 
نهايــات األغصــان وهــي بيضــاء مــع بعــض الصفــرة الخفيفــة، تزدهــر الجعــدة 
فــي الربيــع وأوائــل الصيــف وتمتــاز برائحتهــا العطريــة، والجعــدة مــن النباتات 
ــاً قــرب الصخــور وعلــى مقربــة مــن السناســل الحجريــة فــي  التــي تنمــو بري
األراضــي البــور. الجــزء الــذي يُســتعمل منهــا: األغصــان واألوراق. توجــد أنــواع 
ــي الطــب  ــتعمل ف ــا، وتُس ــا وألوانه ــي أحجامه ــف ف ــدة تختل ــن الجع ــدة م ع

الشــعبي لعــالج أوجــاع البطــن.
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Tulipa ageninses زهرة التوليب، زنبقة الجبل

ــة القلســطينة  ــادرة الوجــود و المهــددة باالنقــراض فــي البيئ مــن االزهــار الن
ــر  ــة الســلطان . تتكاث ــي عمام ــب ماخــوذة مــن الفارســية و تعن و كلمــة تيول
باالبصــال و توجــد فــي محميــة الهاشــمي بشــكل طبيعــي و تزهــر فــي الربيــع.

Ophrys spp زهرة سحلب النحلة

االوْركِيــد نبــات ينتمــي لفصيلــة نباتيــة كبيــرة يحمــل معظــم أفرادهــا 
أزهــاًرا جميلــة؛ وتضــم هــذه الفصيلــة أكثــر مــن 20,000 نــوع مــن النباتــات 

المزهرةعالميــاً.

تزرع على نطاق واسع في المنازل والحدائق والبيوت الزجاجية، وينمو بشكل 
ر، حيث يعيش على األقل ثالث سنوات. تتلون األزهار  بري وهو نبات معمِّ

بجميع األلوان ما عدا األسود ويمكن أن تكون مرقطة أو مخططة

تعتبر هذه الزهرة من النباتات النادرة والمهددة باألنقراض.

 Lactuca perennis الربحلة

ــراوح  ــة، تت ــيقانه متفرع ــتاء، س ــل الش ــي فص ــت ف ــم، ينب ــي قائ ــات حول نب
ــة  ــا متموج ــة وحافته ــة طويل ــه أوراق بيضاوي ــم.  ل ــن 15-40 س ــا بي أطواله
بشــكل غيــر منتظــم، وفــي األعلــى تكــون األوراق أصغــر، والزهــرة طرفيــة ذات 
شــكل جــذاب؛ حيــث أنهــا ذات لــون وردي فاتــح، وفــي وســط الزهــرة يكــون 
ــذة  ــات اللذي ــن النبات ــة م ــي والربحل ــى األرجوان ــل إل ــق مائ ــون وردي غام الل
الطعــم وتــؤكل مــن األوراق إلــي الجــذور وطعمهــا قريــب مــن طعــم الخــس 

ــح.. ــا ســلطه مــع المل ــع منه ــؤكل مباشــرة وبعضهــم يصن ــو وت الحل

Alcea setosa خطمية عين البقرة، الخطمية

ــة  ــة للزين ــة والنباتي ــق العام ــي الحدائ ــزرع ف ــداً ت ــة ج ــة جميل ــرة بري زه
وتتميــز بأوراقهــا المجعــدة الدائريــة وهــي مقســمة عنــد أطرافهــا، أزهارهــا 
ــى  ــض ال ــن األبي ــدد م ــة وتتع ــا جذاب ــة الشــكل ألوانه ــرة الحجــم جميل كبي
األحمــر الداكــن والبنفســجي، محمولــة علــى عصــي طويلــة قــد تزيــد علــى 

ــن. المتري

صورة رقم )178(

صورة رقم )177(

صورة رقم )176(

صورة رقم )175(



69

2-3 أشجار برية:

Qalliprinos callprinus البلوط

ــرٌة دائمــة الخضــرة، وتنتشــر بشــكل كثيــف  هــي شــجرٌة كبيــرة الحجــم، معمَّ
فــي المنطقــة، ويتنــاول األهالــي ثمرتهــا بالتحميــص كثمــرة الكســتناء الشــهيرة 
ــر  ــع الجائ ــن التقطي ــوط م ــي شــجرة البل ــاً. تعان ــا أشــهى مذاق ــا بأنّه واصفينه
ــي،  ــا األهال ــظ عليه ــا يحاف ــن هن ــض األماك ــي بع ــه ف ــة، إاّل أنّ ــرض التدفئ لغ
ــق بقدســية  ــة تتعل ــادات متوارَث ــا باعتق ــا بالقطــع الرتباطه ــون منه ــال يقترب ف

ــي تنمــو األشــجار بجوارهــا. المقامــات الت

Pinus halepensis الصنوبر

ــكل  ــال وتش ــي الجب ــٍة ف ــر بكثاف ــرة تنتش ــة الخض ــٌة دائم ــجرٌة ضخم ــي ش ه
ــا المحاذيــة شــماالً لمســار وادي الزرقــا، وهــي  معظــم مكونــات محميــة جّنت
مــن األشــجار المدخلــة علــى البيئــة الفلســطينية توجــد فــي بيتللــو بشــكليها 
المثمــر وغيــر المثمــر، وتعتبــر ثمــار الصنوبــر غاليــة الثمــن ومصــدراً للدخــل، 

فيقــوم األهالــي بجمعــه فــي موســم نضوجــه. 

Populous euphratica الحور

تتميــز هــذه الشــجرة الجميلــة بلونهــا األخضــر الفاتــح وطولهــا الممتــد 
ــأن هــذه الشــجرة ليســت مــن نباتــات المنطقــة  ورشــاقتها. مــن المعــروف ب
ــن  ــا م ــا له ــة لم ــي المنطق ــل مزارع ــن قب ــا م ــا تمــت زراعته ــة، وإنم الطبيعي

ــة. ــة جمالي أهمي

Eucalyptus camaldulensis الكينا

تتواجــد هــذه الشــجرة فــي جبــال ووديــان قــرى بيتللــو وديــر عّمــار وجّمــاال، 
وهــي شــجرٌة عمالقــٌة دائمــة الخضــرة، يمكــن للزائــر أن يســتظل بهــا ويســتمتع 
باألجــواء الرائعــة، وهــي مــن أجمــل األشــجار الواقعــة فــي نهاية مســار األســيرة 

بالقــرب مــن عيــن الجهيــر.
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Arbutus andrachne القطلب

توجــد هــذه الشــجرة فــي وادي مقــر الّســود، هــذه الشــجرة متســاقطة األوراق 
ــددًة،  ــر هــذه الشــجرة مه ــا األحمــر، تعتب ــزة بلونه ــا وممي ــي جماله ــرة ف مبه
حيــث إّن أعدادهــا تناقصــت كثيــراً فــي الســنوات األخيــرة. يتنــاول المزارعــون 
ــون، ويســتمتع  ــاً مــع موســم قطــاف الزيت ــي تنضــج تزامن فاكهــة القيقــب الت

بهــا األطفــال والكبــار علــى حــد ســواء. 

Crataegus monogyna الزعرور

ــار  ــي مس ــد ف ــم، وتتواج ــهية الطع ــراء ش ــرٍة صف ــة بثم ــة مزين ــجرة جميل ش
ــال المنطقــة، هــذه الثمــرة تنضــج  وادي الزرقــا وفــي مناطــق أُخــرى مــن جب
كذلــك فــي موســم قطــاف الزيتــون، وكأن الطبيعــة تمنــح المــزارع غــذاءه مــن 

ــاء. ــدون عن األشــجار المثمــرة المحيطــة ب

يقــوم بعــض األهالــي بتحضيــر مربــى الزعــرور، لكــن هــذا يعتمــد علــى معــدل 
إنتــاج هــذه الثمــرة الــذي يتغيــر مــن موســم إلــى آخــر.

Cactus sp الّصبار

هــي شــجرٌة شــوكية قويــة شــديدة الوخــز لمــن يقتــرب منهــا، تتواجــد بكثــرٍة 
ــٍة  ــاز بثمــرٍة صيفي ــة، تمت ــال بالقــرب مــن السالســل الحجري ــي ســفوح الجب ف
شــهيٍة، يحبهــا الجميــع لكنهــا مغطــاة بطبقــة شــوكية ســميكة يجــب تقشــيرها.

Ceratonia siliqua الخروب

تتواجــد شــجرة الخــروب بكثافــة فــي المنطقــة، وتجــدر اإلشــارة إلــى الشــجرة 
ــروب  ــجرة الخ ــا، وش ــار وادي الزرق ــي مس ــرب ف ــن الج ــوار عي ــامخة بج الش
ــا  ــيتها وارتباطه ــع لقدس ــن القط ــي م ــدى األهال ــادات ل ــل االعتق ــة بفع محمي

ــأن الجــاّن يســكنها. ــادات قديمــة ب ــى اعتق ــة إل ــات، إضاف بالمقام

ــو  ــٌق حل ــو طب ــة، وه ــق الخبيص ــر طب ــا وتحضي ــع ثماره ــي بجم ــوم األهال يق
ــتاء. ــل الش ــي فص ــدفء ف ــة وال ــر الطاق ــذاق يوف الم
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Phillyrea latifloia شجيرة البرزة

شــجرة مســتديمة الخضــرة متوســطة االرتفــاع تنمــو فــي غابــات شــرق 
المتوســط فــي المناطــق شــبه الســاحلية والمنحــدرات الغربيــة ثمارهــا تشــبه 
ــد  ــا وتوج ــر حجم ــا اصغ ــة اال انه ــة الزيتوني ــن العائل ــي م ــون وه ــار الزيت ثم

ــو. ــراش بيتلل ــي اح ــي ف ــكل طبيع بش

Styrax officinalis L العبهر

ــات  ــي غاب ــة ف ــة المتوطن ــطينية األصلي ــة الفلس ــجار البري ــن األش ــر م العبه
وبيئــات البحــر المتوســط، نتشــر شــجرة العبهــر فــي نابلــس والقــدس والخليــل 
وجنيــن. وهــي شــجرة متســاقطة األوراق، يصــل ارتفاعهــا ســبعة أمتــار، تزهــر 
بيــن شــهري نيســان وأيــار، هــي مــن األشــجار المحميــة والمهــددة بالتراجــع 
ــة تســتخدم فــي صناعــة  ــة جذاب فــي فلســطين، وتحتــوي علــى رائحــة عطري
العطــور. كان الفلســطينيون يصنعــون المســابح مــن ثمارهــا ألنهــا صلبــة 
ــذي  ــري ال ــغ العبه ــجرة الصم ــاء الش ــن لح ــتخرجون م ــك يس ــة، وكذل وجذاب
يصنــع منــه البخــور المقــدس ألنــه يســتخدم فــي كنائــس القــدس وبيــت لحــم 
ــة، هــذا ممــا جعلهــا شــجرة مقدســة. ــح جميل ــى روائ والناصــرة للحصــول عل

Calycotome villosa القنديل، القندول

ــن  ــو م ــطينة و ه ــال الفلس ــي الجب ــرة ف ــة المنتش ــجيرات الطبيعي ــن الش م
النباتــات المعمــرة .يتميــز بازهــاره الصفــراء الجميلــة التــي تزهــر فــي فصــل 
الربيــع . ينتشــر فــي فــي بيتللــو بشــكل طبيعــي و يزيــن الجبــال بالــون ازهــاره 

الصفــراء فــي فصــل الربيــع مــن كل عــام و يتميــز بــان لــه اشــواك حــاده

تنتشــر فــي جبــال بيتللــو و تتمــازج بااللــوان هنــاك لتكــون جــزءا مــن اللوحــة 
الطبيعيــة الغنــاء.

Rhamnus Palaestinus السويد

ــة  ــة المتوطن ــة األصلي ــر أشــجار الســويد الفلســطيني مــن األشــجار البري تعتب
والمنتشــرة فــي بيئــات وغابــات البحــر المتوســط مترافقــة مــع البلــوط 
ــر. وهــي شــجرة متســاقطة  والســريس والبطــم الفلســطيني والقيقــب والعبه
األوراق، تزهــر بيــن شــهري آذار ونيســان وتحمل هذه الشــجرة اســم فلســطين.

ــن  ــر م ــة وتعتب ــة الغذائي ــة القيم ــذاق مرتفع ــوة الم ــا حل ــا ألنه ــؤكل ثماره ت
ــعبي. ــب الش ــي  الط ــتخدامات ف ــا اس ــا أن له ــزة. كم ــة المتمي ــواع الفاكه أن
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صورة رقم )190(
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Pistacia palaestina البطم

ــى  ــوي عل ــات الفــم، حيــث تحت ــي ثمــار البطــم لعــالج التهاب يســتخدم األهال
ــن  ــفائه وتخلصــه م ــي ش ــل فتســّرع ف ــم الطف ــا داخــل ف ــم وضعه ــودرة يت ب

ــة. ــات الفموي االلتهاب

Pistacia lentiscus الّسّريس

هــي مــن طائفــة البلوطيــات الســنديانية، تتواجــد فــي مختلــف الجبــال فــي 
ــطيني  ــم الفلس ــندياني والبط ــوط الس ــي والبل ــر الحلب ــع الصنوب ــة م المنطق
والخــروب والبــالن وغيرهــا. لهــا حضــور فــي العــرس الفلســطيني، حيــث كان 

ــا عريــس«. ــارك ُعرســك ي ــه ع الســّريس مب ــر الَميِّ ــاس  يهزجــون » دي الن
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3-3 الزراعة
األراضــي  نســبة  تبلــغ 
ــن  ــى 45% م ــة حوال الزراعي
أراضــي  مســاحة  مجمــل 
المنطقــة، كمــا يشــكل قطاع 
جــزءاً  الحيوانيــة  الثــروة 
مهمــاً مــن القطــاع الزراعــي 
فــي منطقــة القــرى الثــالث، 
ســواء كان مــن حيــث تربيــة 
الدواجــن الالحــم أو البيّــاض، 
األغنــام  تربيــة  وكذلــك 
والماعــز، وهنــاك عــدد قليل 
مــن النــاس يقومــون بتربيــة 
الزيتــون  ويشــكل  األبقــار، 
أهــم األشــجار المثمــرة التــي 

ــي. ــا األهال ــي به يعتن

كمــا يتــم زراعــة الحمضيــات 
واللوزيـّـات والتيــن والرمــان واألفــوكادو والجوافــة والعنــب والتيــن والتفــاح وغيرهــا.
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فيمــا يتــم زراعــة مختلــف أنــواع الخضــروات وأهمهــا: الفاصوليــاء والقــرع والكوســا والباذنجــان والملوخيــة والبنــدورة والخيــار والبصل 
والثــوم والقرنبيــط والخــس ومختلــف أنواع الخضــراوات.

صورة رقم )203(: زهر اللوزصورة رقم )202(: اللوز
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يمكــن مشــاهدة الغــزالن ومراقبــة النســر الفلســطيني يحلــق فــي جبــال الزرقــا، إضافــًة إلــى الّســالحف والســلطعونات والضفــادع 
بقــرب عيــون الميــاه واألوديــة، كمــا يمكــن مشــاهدة الشــّنار واالســتمتاع بتغريــد البالبــل ومختلــف أنــواع الطيــور فــي فصــل الربيــع.

ال يهــدف هــذا الدليــل إلــى شــرح كافــة مظاهــر التنــوع الحيــوي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالطيــور والحيوانــات، ولكــّن هــذه المنطقــة 
تتميــز بنظــام بيئــي متكامــل ينعــم بــكل مقومــات وجــوده واســتمراره، ويــدل المشــهد الثقافــي الطبيعــي الــذي تشــكل عبــر آالف 
ــر  ــد اإلنســان بالتدمي ــم تتدخــل ي ــا ل ــاة طالم ــتبقى نابضــًة بالحي ــا س ــة، وأنّه ــن اإلنســان والطبيع ــٍل حــيٍّ بي ــى تفاع الســنين عل

والخــراب فيهــا.

ــن  ــام م ــى االهتم ــل أن يلق ــذي نأم ــًة للبحــث ال ــادًة مهم ــر م ــي والطبيعــي، وتعتب ــا الثقاف ــى تراثه ــز المســارات الخمســة بغن تتمي
ــة. ــات المعني الجه
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الفصل الرابع
أماكن مميزة
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بيتللو – دير عّمار - جّماال
إّن تحديــد خمســة مســاراٍت رســمية فــي منطقــة قــرى بيتللــو وديــر عّمــار وجّمــاال ال يقلــل مــن أهميــة وجــود أماكــن مميــزٍة بجمالهــا 
وإرثهــا الطبيعــي والتاريخــي، يضــم هــذا الدليــل عــدداً مــن األماكــن المميــزة والتــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن تاريــخ المنطقــة، 

ومكمــالً للمســارات المقترحــة، وهــذا وصــٌف لبعــض هــذه األماكــن.

صورة رقم )219(: وادي الزرقا و وادي مقر السّود
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1-4 وادي مقر الّسود:
يعتبــر وادي مقــر الســّود مــن المناطــق الجميلــة وهــو امتــداد لــوادي الزرقــا شــرقاً باتجــاه رام اللــه والبيــرة، ويتصــل بمجموعــة مــن 

الوديــان حتــى تصــل إلــى منطقــة البحــر الميــت.

إذا اختــار الزائــر أن يمشــي فــي المســار إلــى شــرق العبّــارة علــى مفتــرق وادي الزرقــا، ســيكون فــي بدايــة وادي مقــر الّســود، يبــدأ 
المســار فــي منطقــة عيــون أبــو الفتــى، وهــي منطقــٌة زراعيــٌة يمتلكهــا األهالــي ويقومــون بضــخ الميــاه ألراضيهــم، األرض مزروعــٌة 
بعنايــٍة بمختلــف أنــواع الخضــراوات وأشــجار الّزيتــون القديمــة، فيهــا اســتراحٌة بســيطٌة مــن الخشــب، يمكــن للزائــر أن يقضــي فيهــا 
ــن  ــط البركــة بعي ــوات ترب ــى ومــن خــالل قن ــو الفت ــن أب ــاه عي ــروى بمي بعــض الوقــت، المســاحة المزروعــة فــي هــذه المنطقــة تُ

طويســة الخاّلبــة.

عيــن طويســة وتقــع علــى الطريــق الرئيســية المؤديــة إلــى قريــة بيتللــو، تبعــد عــن مفتــرق وادي الزرقــا بضــع عشــرات مــن األمتــار، 
توجــد امتــدادات لهــذه العيــن علــى شــكل نــزّازات تبعــد فيمــا بينهــا بضعــة أمتــار يصــل عددهــا إلــى خمــس نــزازات، أحدهــا إذا 
نظــرت إليــه عبــر الصخــور ســترى الصواعــد والهوابــط تتشــكل فــي باطــن الجبــل، وهــو مثــال مصغــر للمغــارات التــي شــكلتها الميــاه 
عبــر الســنين. تســتحق هــذه العيــن دائمــة الجريــان أن يقــف الزائــر لمشــاهدة النحــت الطبيعــي الــذي صنعتــه الميــاه عبــر الزمــن، 

مــن هــذه العيــن وعبــر العبّــارات والقنــوات تصــل الميــاه إلــى منطقــة أبــو الفتــى وتُســتغل للــرّي هنــاك.

الــذي  الّســود  يمتــاز مســار مقــر 
يصــل طولــه إلــى 3 كــم، بأنّــه عبــارة 
عــن نهــٍر أبيــٍض تمامــاً مــن الحصــى 
بســبب  الصخــور  نحــت  بفعــل 
ــنين،  ــر آالف الس ــاه عب ــان المي جري
هكــذا يظهــر مــن منطقــة المنســف 
علــى الطريــق الرئيســية الواصلــة إلى 
بيتللــو، إّن النحــت الطبيعــي لمنطقة 
المنســف علــى الشــارع الرئيســي 
بهــذا الشــكل يجعلهــا شــالالً طبيعيــاً 
ــاه  فــي موســم المطــر لتنســاب المي
ــورٌة  ــا ناف ــر كأنّه ــطح الصخ ــى س عل

ــياً. ــًة هندس مصمم
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كذلــك يظهــر المســار مــن عيــن العيــون–
الرئيســي  الشــارع  علــى  الخنــق  عيــن 
ــر  ــة دي ــى المنطقــة أســفل قري المــؤدي إل

ــام. نظ

وهكــذا يظهــر مــن قمــة الجبــل الشــمالي 
لقريــة ديــر نظــام، وعلــى ســفح هــذا 
الجبــل عينــي المنســف علــى ارتفــاع 450م 

ــر. ــن ســطح البح ع

تطــل علــى الــوادي قريــة ديــر نظام شــماالً، 
ــة  ــن الجه ــه م ــيرة علي ــار األس ــل مس ويط
الفتــى  أبــو  يبــدأ مــن عيــن  الجنوبيــة. 
وينتهــي بعيــون مقــر الّســود علــى بعــد 3 
ــق. ــف الطري ــي منتص ــارة ف ــن العب ــم م ك

تحــفُّ المســار علــى ســفح الجبــل بمحــاذاة 
هــذا النهــر األبيــض األشــجار مــن كل جهــة، 
وتنتشــر أشــجار القيقــب والزعــرور فــي 
هــذه المنطقــة، إضافــًة إلــى العلّيــق وثمــره 
الجعفــري  بعيــن  الزائــر  يمــر  الشــهي. 
المهملــة بالقــرب مــن خربــة الغــزال، وقــد 
أُهملــت بســبب قطعــان الخنازيــر التــي 
أطلقهــا االحتــالل وتركهــا تغــزو األراضــي 
تــرك  إلــى  المواطنيــن  ليجبــر  والعيــون 
وقــد  فيهــا،  الزراعــة  وإهمــال  أراضيهــم 
الغــزال بهــذا االســم ألّن  ُســميت خربــة 
الغــزالن تنتشــر فــي هــذه المنطقــة، وتتخــذ 
مــن هــذا المســار مكانــاً لحياتهــا وإقامتهــا، 
الغــزالن  قطعــان  أّن  األهالــي  ويتحــدث 
ــان الخــراف  ــواٍم كقطع ــذ أع ــت من ــا كان هن
محظوظــاً  الزائــر  يكــون  وقــد  لكثرتهــا، 

ــكان. ــي الم ــزاالً ف ــدف غ فيص

ــة  ــن لوحــة طبيعي ــارة ع ــزال عب ــة الغ خرب
بيــن  تصطــف  الخضــراء،  األشــجار  مــن 
ــجم  ــارٍة وتنس ــٍة بمه ــة مبني ــل حجري سالس
ــاه  ــع المشــهد الطبيعــي. تتجمــع كل مي م
األمطــار مــن وادي الزنانيــر أو االنقــاع بعــد 
أن تشــترك مــع الميــاه التــي يجمعهــا وادي 
مقــر الّســود والقادمــة مــن جبــال رام اللــه 
ــي  ــارة ف ــد العبّ ــي عن ــرقاً، لتلتق ــرة ش والبي

ــا. ــابق ذكره ــق الس ــف الطري منتص

صورة رقم )223(: عين العيون

صورة رقم )224(: عيون المنسف

صورة رقم )225(: وادي مقر السّود
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صورة رقم )229(: مجرى السيل وادي مقر السّود

صورة رقم )227(: عيون مقر السّود

صورة رقم )226(: خربة الغزال

صورة رقم )228(: عين الجعفري
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2-4 منطقة عيون مارون:
ينطلــق الزائــر تقريبــاً مــن وســط قريــة بيتللــو تمامــاً مــن أمــام مبنــى البلديــة، باالتجــاه الجنوبــي الشــرقي تــاركاً المنــازل المأهولــة 
خلفــه، بعــد المســير مســافة تصــل نحــو 700 متــر، ســيقف الزائــر أمــام طريــٍق زراعيــة تمتــد شــرقاً مســافة 350-400 متــراً، حيــث 
التّلــة التــي تضــم آخــر بيــوت بيتللــو إلــى يســار الزائــر ووادي عيــون مــارون الخاّلبــة إلــى يمينــه. يقــع الــوادي بيــن قمتيــن جبليتيــن 
علــى شــكل مثلــث مــن أرض ســهليٍة خصبــٍة تصــل مســاحتها إلــى عشــرات الدونمــات،  تمتــاز قمــة الجبــل المحاذيــة للــوادي المــزروع 
مــن الجهــة الجنوبيــة الشــرقية بأنهــا غيــر مأهولــة، وال توجــد آثــار اســتخدام بشــري قــد تؤثــر علــى البيئــة وطبيعتهــا العــذراء، مــن 

هــذه القمــة تحديــداً تنبــع عيــون مــارون الثمانــي.

صورة رقم )235(: بركة تجميع أحد عيون مارون صورة رقم )234(: تجمع طبيعي صخري ألحد عيون مارون

صورة رقم )233(: أحد عيون مارون صورة رقم )232(: أحد عيون مارون

صورة رقم )231(: أحد عيون مارون صورة رقم )230(: الطريق المؤدية الى منطقة مارون
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تمتــاز عيــون المــاء الثمانــي التــي تنبــع مــن الصخــر بجمالهــا، فهــي لوحــٌة فنيــٌة آســرة، وحســب روايــة أصحــاب األراضــي فــإن تاريــخ 
هــذه العيــون يعــود الــى العصــر البيزنطــي، كمــا يــدل علــى ذلــك اســم هــذه العيــون التــي  تُســتغل للزراعــة.

صورة رقم )240(: منظر عام مارون صورة رقم )239(: منظر عام مارون

صورة رقم )238(: الزراعة في مارون صورة رقم )237(: الزراعة في مارون

صورة رقم )236(: منطقة مارون
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صورة رقم )242(: الزراعة في مارون صورة رقم )241(: منظر عام مارون

الــوادي مــزروٌع باألشــجار المثمــرة وأهمهــا الزيتــون الرومــي، يســتغله أصحــاب األرض فــي زراعــة مختلــف أنــواع الخضــراوات إضافــًة 
إلــى تربيــة النحــل، كمــا تشــتهر بعســل مــارون اللذيــذ، حيــث النحــل الحــر فــي هــذه المنطقــة بالقــرب مــن العيــون.

تمتلــك هــذه المنطقــة الزراعيــة مقومــاٍت كبيــرًة لتنميــة االقتصــاد المحلــي، ويقــوم األهالــي برعايــة أراضيهــم المهــددة مــن قبــل 
ــة  ــة مواردهــا الزراعي ــة سيُســهم فــي تنمي ــة التحتي ــر البني ــة وتطوي ــة والريفي ــة مواردهــا البيئي ــالل، وال شــك أن تنمي ســلطات االحت

ــة بشــكل أفضــل. واالقتصادي

صورة رقم )246(: حول عيون مارون صورة رقم )245(: أشجار مارون

صورة رقم )244(: النحل حول عيون مارون صورة رقم )243(: المناحل
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3-4 خربة دير ينون
هــذه الخربــة األثريــة التــي تزخــر باآلثــار حــاول الكثيــرون التنقيــب فيهــا بشــكل غيــر شــرعي، وينســج الخيــال الشــعبي قصــص الرََصــد 
والجــان حــول الموقــع، وهــو نــوع مــن االعتقــاد الشــعبي ال أســاَس علميــاً لــه، وكل مــن يتعــرض للمنطقــة بمحاولــة التنقيــب يصــاب 
ــرَب الثــالث  ــة فــي التقــاء منطقــة الِخ ــة. تقــع الخرب ــى الخرب ــن عل ــى المعتدي ــات تقــع عل ــوع مــن اللعن ــي لن بســوء يعــزوه األهال

الغربيــة وقمــة خربــة ديــر شــرف التابعــة لقريــة جّمــاال، ومقابــل هــذه الخربــة شــرقاً تنبــع عيــون ســلمان الجميلــة.

ــو  ــافة كيل ــالث مس ــلمان الث ــون س ــون وعي ــر ين ــة دي ــن خرب بي
متــر واحــد، وتحيــط بالطريــق علــى االتجاهيــن أشــجار الزيتــون 
وبقايــا التفــاح واألجــاص. تــروي عيــون ســلمان بضعــة دونمــات 

مــن األرض لكنهــا اليــوم مهجــورة وتعانــي مــن اإلهمــال.

علــى االمتــداد الشــرقي لعيــون ســلمان، عنــد المثلــث الشــرقي 
ــن  ــع عي ــوادي تنب ــي بطــن ال ــي 450م ف ــى بعــد حوال ــاً عل تمام

ــة. ــة الخالب زكلكل

ــون  ــروي عي ــا ت ــرقي كم ــث الش ــروي وادي المثل ــن ت ــذه العي ه
ســلمان المثلــث الغربــي. وعيــن زكلكلــة محفــورة بالصخــر وهــي 
دائمــة الجريــان وتعتبــر امتــداداً لعيــون ســلمان ســابقة الذكــر.

صورة رقم )247(: عيون سلمان

صورة رقم )248(: دير ينون
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ــا احتاجــت مئــات الســنين لتتخــذ  إّن وجــود هــذه العيــون القديمــة كمــا تــدل عليهــا طريقــة النحــت فــي بطــن الجبــل، البــد أنّه
هــذه الصــورة، فتــدل علــى أّن خربتـَـي ديــر شــرف وديــر ينــون المحاذيتيــن كانتــا يومــاً مــا تَســتخدمان هــذه العيــون كمصــدر للميــاه.

صورة رقم )253(: وادي أبو الشعر – مشهد عام

صورة رقم )252(: عين زكلكلة صورة رقم )251(: عين زكلكلة – النحت الصخري

صورة رقم )250(: وادي ابو الشعر صورة رقم )249(: عين زكلكلة
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4-4 عين الليمون- عين الشيخ حسين - عين أبو العبد
ر الوصــول إليهــا والواقعــة علــى الســفح  تعتبــر هــذه العيــون الثــالث امتــداداً للعيــون والِخــرَب األثريــة، والتــي أصبــح مــن المتعــذَّ

الغربــي للقمــة التــي تجثــم عليهــا »مســتعمرة نحالئيــل« االحتالليــة.

يمكــن للزائــر بعــد أن يصــل بيتللــو تــاركاً مفــرَق مســار األســيرة وراءه أن يســير مســافة 400 م تقريبــاً، ثــم ينعطــف يســاراً باالتجــاه 
الشــرقي فــي طريــٍق ملتويــة تهبــط فــي الــوادي علــى الســفح الشــمالي لقمــة ظهــور عيــن البلــد، وهنــاك يتــرك المنــازل خلفــه غربــاً.

ر زيــارة بعــض هــذه العيــون، مثــل  إّن وجــود قــوات االحتــالل التــي تشــرف مباشــرًة علــى مجموعــة مــن العيــون جعــل مــن المتعــذَّ
عيــون كاتيليــا وأم قطيــط والشــنار، وقــد قامــت ســلطات االحتــالل بشــّق وتعبيــد الطــرق اإلســفلتية لتســهيل الســيطرة عليهــا، إضافــًة 

إلــى إشــرافها علــى خربــة كفــر صــوم ومغــارة أم ســوس األثريــة.

ــون  ــة بالزيت ــات المزروع ــرات الدونم ــى عش ــل إل ــاحة تص ــي مس ــون ف ــن الليم ــوم وعي ــر ص ــة كف ــن خرب ــة بي ــد األرض الزراعي تمت
ــون. ــة الليم ــوادي بزراع ــذا ال ــتهر ه ــد اش ــات، وق والحمضي

أما عين الشيخ حسين فتبعد عن عين الليمون مسافة 250 م شرقاً وتشتركان معاً في رّي األرض.

صورة رقم )257(: عين الشيخ حسين صورة رقم )256(: عين الشيخ حسين

صورة رقم )255(: عين الليمون صورة رقم )254(: عين الليمون
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تُكمل عين أبو العبد رؤوس مثلث واحد يربط بين العيون الثالث على بعد 150 م باالتجاه الشمالي الشرقي من عين الليمون.

تــروي العيــون الثــالث معــاً مســاحًة كبيــرًة فــي هــذا الــوادي المســمى وادي الشــعب، ويبــدو أنّهــا كانــت فــي الماضــي مصــدراً للميــاه 
لســكان الِخــرَب األثريــة فــي شــرق الــوادي.

صورة رقم )259(: وادي الشعب

صورة رقم )258(: عين أبو العبد
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5-4 بابون
إّن قمــة بابــون الشــامخة باالتجــاه الشــرقي الشــمالي تــكاد تخلــو مــن البنــاء، كمــا أنّهــا تحتــوي علــى مســاحاٍت واســعٍة تنتشــر فيهــا بعض 

النباتــات واالشــجار بشــكل عشــوائي، وتوفــر قمتهــا مســاحًة واســعًة مــن األرض المســتوية المالئمة لمختلــف النشــاطات االجتماعية.

يوجد في هذه القمة ملعب معد بأرضية رملية 90X130م يستخدمه االحتالل أحياناً في عمليات اإلنزال الجوي.

كذلــك تــم تنفيــذ مشــروع النفايــات العضويــة فــي هــذا المــكان مــن قبــل دار الميــاه والبيئــة والــذي يتوقــع منــه إنتــاج الدوبــال 
ــة. )الكمبوســت( ألغــراض زراعي

كما يأمل األهالي أن يكون هذا المشروع سبباً في إغالق المكب العشوائي الذي تُحرق فيه النفايات في المنطقة نفسها.

تجــدر اإلشــارة إلــى معانــاة المنطقــة فــي وادي الخواجــا الواقــع علــى امتــداد قريــة جّمــاال غربــاً، باتجــاه بئــر شــبتين الــذي وضعــت 
ــاً  ــوم ملوث ــه الطبيعــي، تجــده الي ــي المنطقــة لالســتجمام لجمال ــذي كان يقصــده أهال ــوادي ال ــه، هــذا ال ــَد علي ــالل الي ــوات االحت ق

بنفايــات االحتــالل والميــاه العادمــة التــي تُلقــى بشــكٍل عشــوائيٍّ علــى أرضــه.

صورة رقم )261(: قمة بابون صورة رقم )260(: قمة بابون

صورة رقم )262(: مشروع الدوبال )الكمبوست(
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صورة رقم )264(: مارون

صورة رقم )263(: عين العد األشقر
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الفصل الخامس
صــــور  مختارة

صورة رقم )265(: وادي الزرقا

صورة رقم )266(: الصنوبر

صورة رقم )269(: القرنبيطصورة رقم )268(: محمية الهاشمي

صورة رقم )267(: الزعرور
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بيتللو – دير عّمار- جّماال

صورة رقم )272(: التوليب

صورة رقم )271(: الطاحونة صورة رقم )270(: القرع
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صورة رقم )273(: شجرة المشمش

صورة رقم )275(: المشهد في مسار األسيرة

صورة رقم )274(: اللوف الفلسطيني
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صورة رقم )277(: أبو عصام – وادي الزرقا

صورة رقم )278(: أحد عيون النبي عنير

صورة رقم )276(: البيلسان
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صورة رقم )280(: اللبيدة

صورة رقم )279(: أبو رمضان – وادي الشخاريق
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صورة رقم )281(: قرب عين الجهير

صورة رقم )282(: مزارع من بيتللو
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صورة رقم )283(: قمة النبي غيث

صورة رقم )284(: مسجد قديم في دير عمار
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صورة رقم )286(: مقام األسيرة

صورة رقم )285(: مقام األسيرة
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صورة رقم )287(: صورة حشرة جاذوب الصنوبر وهي حشرة ضارة
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