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تعريف بدائرة المعارف الفلسطينية

محاور دائرة المعارف الفلسطينية
ــوعة  ــادة املوس ــور م ــذا املح ــن ه ــا، ويتضم ــطني وأعيانه ــاء فلس ــوعة عل موس

ــادة ــطينية وزي ــة الفلس الرتبوي

خزانة فلسطني التاريخية . 1

خزانة فلسطني الجغرافية. 2

سلسلة الرتاث الشعبي الفلسطيني«من الخابية«. 3

بنك معلومات القدس . 4

المحتوى:
نأمــل أن تحتــوي هــذه الدائــرة عــى كل مــا يتصــل بفلســطني األرض واإلنســان، 

مخرتقــة حــدود املــكان والزمــان .وهــي مبوبــة يف محــاور بحســب املوضوعــات التــي 

تشــتمل عليهــا، فِقســم لعلــاء فلســطني وأعيانهــا عــر القــرون، بغــض النظــر عــن 

ديانتهــم ومذاهبهــم وتوجهاتهــم الفكريــة والحزبيــة، وآخــر يتضمــن خزانــة فلســطني 

ــطني،  ــى فلس ــت ع ــي تعاقب ــوادث الت ــن، والح ــع الزم ــه وقائ ــدرج في ــة، ن التاريخي

ــا  ــدا وال عين ــا وال بل ــرتك موقع ــا ن ــة، ف ــة فلســطني الجغرافي ــث يخصــص لخزان وثال

ينتهــي إليهــا علمنــا إال رصدناهــا فيــه، كــا تتضمــن الدائــرة قســا يخــص املأثــورات 

والفنــون الشــعبية الفلســطينية، أســميناه »مــن الخابيــة«؛ الوعــاء الفلســطيني 

ــاة  ــاط الحي ــا يتصــل بأمن ــا، وســيدرج يف هــذا اإلطــار كل م ــا قدمي املشــهور يف بيوتن

الشــعبية مــا لــه ارتبــاط بالقــول أو العمــل اليــدوي أو الحــريك .أمــا القســم الخامــس 

فهــو »بنــك«  للمعلومــات املتصلــة بالقــدس عــى وجــه الخصــوص. 

وملــا كان املــروع عــى هــذا القــدر مــن التشــعب واالتســاع، فإننــا نهيــب بــكل 

مطالــع أن يبــادر إىل تزويدنــا مبــا لديــه مــن معلومــات عــى هيئــة مــادة إلكرتونيــة، 

أو أن يرشــدنا إىل املصــادر التــي ميكــن أن نجــد فيهــا مــا ينــدرج يف هــذه األطــر، كــا 

ــا نســتاذن الباحثــني والنارشيــن يف نــر مــا نجــده مــن موادهــم اإللكرتونيــة يف  أنن

هــذا املوقــع .وسنســعى مــن بعــد إىل إصــدار املــادة مطبوعــة يف مجلــدات نحِكــم 

ترتيبهــا بطريقــة تســهل الرجــوع إليهــا.



 4

الهدف:
ــق فلســطني  ــن وراء هــذا املــروع إىل توثي ــة م ــة النجــاح الوطني ــدف جامع ته

األرض واإلنســان انطاقــا مــن شــعورها باملســؤولية التاريخيــة تجــاه فلســطني 

وقضيتهــا ومســتقبلها، فلــن حالــت الظــروف املتعاقبــة دون إنجاز املــروع الحضاري 

الفلســطيني وفقــا ملــا يقتضيــه انتــاء فلســطني وأهلهــا؛ فليــس أقــل مــن النهــوض مبا 

يوثقهــا ويحفظهــا مــن الضيــاع، وال ســيا أن كل فلســطني مســتهدفة أرضــا وإنســانا 

وثقافــة وتراثــا.

اآللية:
ســنبادر إىل رفــع مــا لدينــا مــن مــواد دائــرة املعــارف الفلســطينية عــى الشــبكة 

اإللكرتونيــة، وســنبدأ يف الوقــت نفســه بجمــع املعلومــات املختلفــة ومعالجتهــا 

ــل،  ــل الجلي ــذا العم ــهام يف ه ــادر إىل اإلس ــح أن يب ــن كل متصف ــني م ــا، راج لرفعه

ــتصدر  ــوق .وس ــظ الحق ــاب حف ــن ب ــا م ــاركة إزاءه ــب املش ــم صاح ــندرج اس وس

الجامعــة مــواد دائــرة املعــارف يف كتــب تنــر تباعــا بحيــث تتضمــن املــادة األصليــة 

ــا.  ــا مــن تعليقــات أو نقــد أو مداخــات تتصــل به ــرد إلين ــد ي ــا ق وم

حدود المسؤولية:
ال تتحمــل الجامعــة أي مســؤولية تجــاه مــا ينــر، وإمنــا تقــع املســؤولية أول مــا 

تقــع عــى عاتــق املؤلــف يليــه يف ذلــك مــن يعــرتض أو ينتقــد، ألننــا ننــر مــا ننــره 

ونــرتك للمتصفحــني حــق التعليــق والتعقيــب، وحــق الــرد والنقــض، فنحــن نعلــم أن 

أحكامنــا عــى األشــخاص واألشــياء مــن حولنــا تختلــف، إذ أن كا منــا يحكــم بحســب 

ــا مــن مداخــات أو  ــرد إلين ــه مــن معلومــات، ونعــد بنــر كل مــا ي مــا يتوفــر لدي

تعليقــات دون تدخــل .ونأمــل بذلــك أن يتمخــض الحــوار عــن الحقيقــة التــي تتكفــل 

األيــام بحفظهــا بعــد أن نعمــل عــى جائهــا.



 5

تصدير

ــر  ــي أك ــث ه ــن حي ــة م ــاح الوطني ــة النج ــوط بجامع ــدور املن ــن ال ــا م انطاق

ــروع  ــاء امل ــوض بأعب ــتعدادها للنه ــن اس ــطني، وم ــة يف فلس ــات األكادميي املؤسس

الحضــاري الفلســطيني، فقــد رشعــت يف إعــداد دائــرة املعــارف الفلســطينية، وبــادرت 

إىل جمــع املعلومــات التــي تتصــل بعلــاء فلســطني وأعيانهــا، وباملواقــع الجغرافيــة، 

والوقائــع التاريخيــة، إضافــة إىل مــا وعتــه الذاكــرة وترجمتــه الحيــاة الشــعبية مــن 

مأثــورات قوليــة أو يدويــة، إىل جانــب مــا يتصــل مبدينــة القــدس مــا نطمــح إىل أن 

يشــكل مــن بعــد بنــكا للمعلومــات الخاصــة بهــا.

وقــد رأت الجامعــة أن تكلــف األســتاذ الدكتــور يحيــى جــر مبهمــة اإلرشاف عــى 

ــو  ــم لنح ــدر تراج ــبق أن أص ــال، إذ س ــذا املج ــه يف ه ــم، لخرت ــل الضخ ــذا العم ه

مــن مائــة مــن أعيــان فلســطني وأعامهــا، كــا أصــدر بضعــة كتــب تتصــل بتاريــخ 

ــعبي. ــطينية واألدب الش ــة الفلس ــع الجغرافي ــطني واملواق فلس

إن جامعــة النجــاح الوطنيــة لرتجــو بهــذا العمــل أن تحقــق مزيــدا مــن التفاعــل 

ــا  ــن هن ــن م ــة، ونح ــاالت املعرف ــع مج ــة يف جمي ــاحة الوطني ــى الس ــاري ع الحض

نهيــب بــكل املعنيــني أن يبــادروا إىل التواصــل مــع املوقــع املخصــص لدائــرة املعــارف 

الفلســطينية، وأن يــزودوه مبــا لديهــم مــن معلومــات، وأال يبخلــوا مباحظاتهــم 

وإبــداء آرائهــم ملــا يف ذلــك مــن نفــع يعــود عــى الجميــع، وال ســيا أننــا ســننر مــا 

يــرد إلينــا عــى مســؤولية مؤلفــه؛ تاركــني للمتصفحــني حــق الــرد والتعليــق والنقــض، 

واعديــن بــأن ننــر ذلــك مــن بعــد يف كتــب تشــكل أجــزاء دائــرة املعــارف.

ومتثــل هــذه الدائــرة، يف حــال إنجازهــا عــى الوجــه املأمــول، نجاحــا وطنيــا كبــرا، 

يســهم يف تحقيقــه الفلســطينيون هويــة وهــوى، وإن فلســطني لتســتحق منــا ذلــك 

وأكــر، ونرجــو بهــذا العمــل أن نوفــق إىل توثيــق فلســطني وحفــظ تراثهــا والتعريــف 

ــن، وال  ــدي املعتدي ــا إي ــا تطاله ــا، ف ــا ومأثوراته ــا ونعــرف مبواقعه ــا وعلائه بأعيانه

يجــور عليهــا الزمــن بالعفــاء واالندثــار.
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إن الشــعب الفلســطيني، وبالرغــم مــا تواتر يف ســاحته مــن األحــداث، لقادر عى 

النهــوض بعزميــة الغــر مــن أبنائــه، لتحقيــق أهدافــه املروعــة، متحديــا االحتــال، 

ومتمــردا عــى ظروفــه العصيبــة، ومــن هنــا كانــت مبــادرة جامعــة النجــاح الوطنيــة 

ــا للباحثــني،  إىل الــروع يف إصــدار أجــزاء دائــرة املعــارف الفلســطينية، لتكــون عون

ومصــدر افتخــار ألبنــاء فلســطني، وهــذا أوان الشــد.

أ.د .رامي حمد الله

رئيس الجامعة
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مقدمة
إن الشــعوب التــي تحــرص عــى التواصــل بــني أجيالهــا املتعاقبــة، وتحافــظ عــى 

ــرة باالرتقــاء يف مراتــب املجــد،  ــا يقظــة حــارضة بشــكل مســتمر، لهــي جدي ذاكرته

ــا  ــد يعــرتض طريقه ــا ق ــان مل ــا الزم ــا؛ وإن أبطــأ به ــق أهدافه ــا وتحقي ــوغ آماله وبل

مــن عقبــات كاالحتــال وتفــرق األرس ونقــص املــوارد، ولكنهــا ال تلبــث حتــى تحطــم 

أغالهــا، وتكــر قيدهــا، وتنطلــق يف مســرتها بعزميــة وثبــات.

 وتســعى جامعــة النجــاح الوطنيــة بهــذا العمــل إىل تقديــم كل مــا نتوصــل إليــه 

مــن معلومــات تتصــل بــاألرض واإلنســان، إذ ســتتضمن  أســفار دائــرة املعــارف كا 

ــعبية،  ــورات الش ــة” للأمث ــن الخابي ــلة “م ــة، وسلس ــطني التاريخي ــة فلس ــن خزان م

وموســوعة أعــام فلســطني وأعيانهــا، وخزانــة فلســطني الجغرافيــة، وبنــك معلومــات 

ــا، فــإن جامعــة النجــاح الوطنيــة لرتجــو بهــذا العمــل أن تخطــو  القــدس، ومــن هن

ــد.   ــي واملج ــؤدد االجتاع ــق الس ــى طري ــارة ع ــوة جب ــطيني خط ــع الفلس باملجتم

ــا يف  ــد اعتمدن ــرة، وق ــن أســفار الدائ ــدد م ــة يف صــدر كل ع وســنكرر هــذه املقدم

ــني  ــاف ب ــن االخت ــر ع ــض النظ ــن، بغ ــة للمعدي ــاق الحري ــى إط ــادة ع ــم امل تقدي

مناهجهــم، وتفــاوت املوضوعــات التــي يتناولونهــا، كــا تركنــا املجــال مفتوحــا لهــم 

لجمــع مــا يرونــه مــن املعلومــات عــن هــذا العلــم أو ذاك، وعــن هــذا الحــدث أو 

ذلــك املوضــوع، عــى نحــو مــا يجــده املطالــع يف هــذه األســفار مــن تفــاوت.

وقــد اعتمدنــا يف تقديــم املــادة عــى إطــاق الحريــة للمعديــن، بغــض النظــر عــن 

االختــاف بــني مناهجهــم، وتفــاوت املوضوعــات التــي يتناولونهــا، كــا تركنــا املجــال 

مفتوحــا لهــم لجمــع مــا يرونــه مــن املعلومــات عــن هــذا العلــم أو ذاك، وعــن هــذا 

الحــدث أو ذلــك املوضــوع، عــى نحــو مــا يجــده املطالــع يف هــذه األســفار مــن تفاوت.

 وجديــر بالذكــر أننــا ال نحقــق يف صحــة املعلومــات الــواردة إلينــا، فذلــك يحتــاج 

إىل جهــود ال ســبيل إىل توفرهــا، ولكننــا، ومــن أجــل أن يظــل البــاب مفتوحــا أمــام 

ــه،  ــا يقرؤون ــم يف م ــدوا آراءه ــراء أن يب ــن كل الق ــو م ــح، لرنج ــب والتصحي التصوي
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ــائل  ــض  املس ــم أن بع ــا نعل ــا، ألنن ــلبا أو إيجاب ــاؤوا _ س ــه _ إن ش ــوا علي وأن يعقب

ــا هــو أن نقــدم  ــره، ومرادن ــه، والتحقــق مــن أم واألعــام تشــكل لغــزا يصعــب حل

للقــراء صــورة صادقــة عــن مــا تــدور حولــه موضوعــات دائــرة املعــارف الفلســطينية؛ 

ــا،  ــا علين ــا وم ــة » هــذا نحــن« مبــا لن ــن مقول ــا مرددي ــي تحمله ــا الت ــة بألوانه ملون

والقــارئ رشيــك الكاتــب .... هــذه حقيقــة علميــة نحــاول أن نصــدر عنهــا.

كــا نرجــو مــن القــراء الكــرام أن يبــادروا إىل اإلســهام يف إعــداد هــذه العمــل، ويف 

ــوا جهــدا يف ســبيل إنجازهــا  ــرة املعــارف الفلســطينية، وأال يأل غــره مــن فــروع دائ

عــى أكمــل وجــه وأوفــاه، ألن فلســطني تســتحق منــا ذلــك وأكــر، فقــد دقــت ســاعة 

العمــل، وحــان الوقــت لنفــض غبــار الزمــن، ورفــع رايــة التحــدي الحضــاري. 

وكنــت يف العقديــن الســابقني قــد أصــدرت نحــوا مــن خمســة وأربعــني مطبوعــة 

تضمنــت تراجــم لكثــر مــن أعيــان فلســطني، وتراثهــا وجغرافيتهــا، ولكننــي مل أمتكــن 

مــن مواصلــة إصدارهــا ألســباب مختلفــة، حتــى كانــت مبــادرة األســتاذ الدكتــور رامي 

ــّي ســر األعــام  ــادة إصدارهــا ،وتََق ــة يف إع ــة الجامع ــدى رغب ــه حــني أب ــد الل حم

ــرة  ــروع الدائ ــن ف ــا لتتضم ــق غراره ــن؛ وفت ــاق ممك ــع نط ــى أوس ــطينيني ع الفلس

ســالفة الذكــر.

 وهنــا ال بــد مــن كلمــة حــق أنــّوه فيهــا بجهــود األســتاذ الدكتــور رامــي حمــد 

اللــه، رئيــس الجامعــة، وضابــط إيقــاع أنشــطتها املختلفــة، وأثنــي عــى دوره الفعــال 

يف رفــع شــأن العلــم والعلــاء، وتشــجيع الفعاليــات الثقافيــة والعلميــة يف الجامعــة 

واملجتمــع، إذ لــوال ذلــك منــه ملــا أتيــح لهــذا العمــل أن يــرى النــور بصورتــه العتيــدة.  

واللــه املوفــق للســداد.

 

أ.د .يحيى جر
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كلمة دولة رئيس الوزراء

أيها السيدات والسادة

يســعدين أن ألتقيكــم اليــوم يف رحــاب جامعــة النجــاح الوطنيــة، ويف هــذا املؤمتــر 

عــى وجــه الخصــوص ) ََســَدنة الغــور؛ أريحــا وشــاطئاها: البحــر والنهــر(، ملــا لهــذه 

املدينــة مــن تاريــخ عريــق، وال عجــب إذ هــي أقــدم املــدن عــى وجــه األرض، وهــي 

شــاهد عــى كثــر مــا ورد يف جــل الزمــن، ِحيكــت حولهــا األســاطر، ونظمــت فيهــا 

األشــعار، وتختــزن ذاكرتهــا كثــرا مــن املأثــور الشــعبي. إنهــا بــا ريــب ســادنة الغــور، 

ومســتودع أرساره.

 ويضــاف إىل ذلــك، مــا لنهــر األردن مــن مكانــة خاصــة، ولــدوره يف صياغــة الحيــاة 

عــى شــاطئيه منــذ تشــّكل،  ولــه يف الكتــب ذكــر عريــض، فلــم يكــن مــوردا للــاء 

ــن  ــت م ــا للبحــر املي ــك م ــه قدســية خاصــة. يضــاف إىل ذل ــت ل ــل كان وحســب، ب

تاريــخ عريــق تشــهد بــه اآلثــار املكتشــفة مــن حولــه، ومــا فيــه مــن كنــوز ومعــادن 

مــن شــأنها أن تــدر عــى الدولــة الفلســطينية دخــا كبــرا. 

وإذا كان ذلــك حديــث التاريــخ القديــم، فــإن يف التاريــخ الحديــث مــا يبــني مكانــة 

إقليــم الغــور، وحضــوره عــى الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل، فهــو حلقــة الوصــل بــني 

البحــر األبيــض املتوســط وقــارة آســية، وبــني الشــال والجنــوب، كان ومــا يــزال، وهــو 

إىل جانــب ذلــك ســلة غــذاء ملــن يقيمــون فيــه وَمــن حولهــم، نظــرا ملــا ميتــاز بــه مــن 

خصائــص مناخيــة فريــدة، ولوفــرة املــاء فيــه، فــا عجــب إذا رأينــا املحتــل يحــاول أن 

يتمســك بــه لــدواع مختلفــة؛ ولكــن هيهــات هيهــات ملــا يــروم.

ونســعى يف حكومتنــا إىل إيــاء مزيــد مــن االهتــام بهــذا اإلقليــم، باعتبــاره ميثــل 

ــا  ــه مــن دور يف تخطيطن ــة، وملــا ســيكون ل أكــر مــن ثلــث مســاحة الضفــة الغربي

للمســتقبل، انطاقــا مــن مــا ميتــاز بــه مــن منــاخ وتضاريــس ووفــرة يف املــاء،  وموقــع 

اســرتاتيجي، وغــر ذلــك مــن مقومــات النهضــة والبنــاء. إننــا عازمــون عــى بعــث هذا 
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اإلقليــم مــن واقعــه الحــايل ليكــون منســجا مــع دوره الحضــاري، واإلرث التاريخــي 

الــذي الــذي خطّــه عــر الزمــن، واملخــزون االقتصــادي الــذي ينطــوي عليــه.

ونوجــه الدعــوة إىل املؤسســات التــي تعنــى بالســياحة والتعمــر لوضــع الخطــط 

الازمــة لارتقــاء بهــذا اإلقليــم مــن شــاله إىل جنوبــه، والكشــف عــن مّدخراتــه، كــا 

أدعــو الباحثــني إىل توجيــه قســط كبــر مــن اهتامهــم إليــه، فــا يرتكــون مجــاال مــن 

مجــاالت البحــث دون أن يقتحمــوه، وإنـّـا عــى يقــني أنــه ســيكون لهــذا اإلقليــم غــٌد 

مــرق يف املســتقبل القريــب بــإذن اللــه.

أشــكركم جميعــا، وأشــكر اللجنــة التحضريــة التــي خططــت لهــذا املؤمتــر،  

وعملــت عــى إنجاحــه 
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كلمة محافظ أريحا األغوار

دولة األخ أ.د.رامي الحمدالله 

 رئيس مجلس الوزراء 

ممثل السيد الرئيس

معايل األخوة الوزراء

عطوفة األخ جرين البكري 

محافظ محافظة نابلس 

األخوة املحافظني 

رئيس جامعة النجاح الوطنية 

رئيس املؤمتر

اللجنة التحضرية

السادة املشاركني

الحضور الكرام مع حفظ األلقاب

السام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرفنــي أن أتحــدث  إليكــم اليــوم حــول عنــوان هــام وهــو األغــوار الفلســطينية، 

ولكــن ويف البدايــة، ال بــد يل مــن التوجــه بالشــكر لجامعــة النجــاح الوطنيــة، التــي 

ــم “  ــت اس ــام تح ــر ه ــال مؤمت ــن خ ــوار م ــوع األغ ــاول موض ــباقة لتن ــت الس كان

ســدنة األغــوار “ ملــا فيــه مــن إيحــاء بالقداســة، كــا أتوجــه بالشــكر لرئاســة املؤمتــر، 

واللجنــة التحضريــة التــي قامــت عــى اإلعــداد والتحضــر لــه، كــا أتوجــه بالشــكر 

ــن يقفــون خلــف الكواليــس، مــن فنيــني ومســاعدين  ــني الذي ــود املجهول ــكل الجن ل

وإعاميــني، يعملــون كل مــا بوســعهم لضــان نجــاح املؤمتــر يف ســبيل الوصــول إىل 

مبتغــاه.

األغــوار الفلســطينية، كانــت وال زالــت الشــاهد الحــي عــى كل البدايــات .أريحــا 

ــد  ــذ مــا يزي ــى وســكناً متواصــاً من ــدأت أقــدم املــدن مبن ــا ب عاصمــة األغــوار، فيه
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ــدام  ــت أق ــة وطئ ــا هــذا وعــى ســفوحها الغربي ــى يومن ــام حت ــن عــرة اآلف ع ع

األنبيــاء إبراهيــم وعيــى عليهــم الســام، ومــا زال النهــر الــذي شــهد عــاد الســيد 

املســيح عليــه الســام يتدفــق شــوقا ليشــهد عــودة كل مــن اجتــازوه رشقــا، ليعــودوا 

إىل القــدس، واىل كل ديارهــم التــي غادروهــا قــرا وقهــرا بفعــل االحتــال وإجراءاتــه 

ومارســاته اليوميــة املســتمرة.

ــن  ــم م ــا بالرغ ــتمر متدفق ــذي يس ــدس وال ــا املق ــطينية بنهره ــوار الفلس إن األغ

كل مــا لحــق بــه مــن أذى، مــا زال شــاهداً حيــا عــى ربيــع تحــرر فلســطني وقبــل 

ذلــك شــاهدا ً عــى نكبــة فلســطني يف العــام 1948، ولطاملــا شــهد النهــر عبــور كل 

الذيــن نــذروا أنفســهم وضحــوا يف ســبيل أن نحيــا، والذيــن بفضلهــم شــهدنا معــا يف 

األغــوار، ويف أريحــا بالتحديــد بدايــة امليــاد لفجــر جديــد، ميــاد أول ســلطة وطنيــة 

ــة  ــلطة  الوطني ــتمر الس ــات، وتس ــارس عرف ــل ي ــم الراح ــة الزعي ــطينية، برئاس فلس

تســر بخطــًى حثيثــة وعــى نفــس الــدرب الــذي اختطــه الزعيــم الراحــل، محافظــني 

عــى الثوابــت بقيــادة الرئيــس محمــود عبــاس نحــو الدولــة الفلســطينية املســتقلة 

ــة الوطــن للعــامل الخارجــي. بعاصمتهــا القــدس الريــف ولتظــل األغــوار بواب

واقع األغوار في بيانات، وأرقام:
يف نظرة رقمية رسيعة لألغوار الفلسطينية ما قبل وبعد االحتال اإلرسائييل.

ــدد  	  ــى ع ــني ع ــمة موزع ــوايل 250000 نس ــام 1967 ح ــل ع ــوار قب ــكان األغ س

ــم عــني الســلطان، والنويعمــة،  ــة جــر، ومخي ــم عقب ــات الرســمية )مخي املخي

والفارعــة(، ومخيــم العجاجــرة يف الجفتلــك( الــذي مل تعــرتف بــه وكالــة غــوث 

ــه حــوايل 150000 الجــيء. ــد ســكنها يف حين ــني، وق وتشــغيل الاجئ

ــف نســمة 	  ــم إىل 120 أل ــداد اإلقلي ــاً عــى امت ــوار حالي يصــل عــدد ســكان األغ

عــى مســاحة 30% مــن مســاحة املحافظــات الشــالية موزعــة عــى خمســة 

ــت لحــم(. ــدس، بي ــس، الق ــاس، نابل محافظــات )أريحــا، طوب

ــة 	  ــني عســكرية واقتصادي ــا ب عــدد املســتوطنات االســتعارية  34 مســتوطنة م

يســكنها حــوايل 7000 مســتوطن.
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ــن 	  ــكرات وميادي ــة )معس ــكرية مغلق ــق عس ــوار مناط ــاحة األغ ــن مس 85% م

ــة(. ــق أمني ــب ومناط تدري

11% من املساحة مستغلة لصالح منظومة االستيطان اإلرسائييل.	 

04% مــن املســاحة فقــط متاحــة لســكان األغــوار مــن الفلســطينيني كمناطــق 	 

ســكن وأرايض زراعيــة.

95% من الحوض املايئ الرقي تحت السيطرة املبارشة اإلرسائيلية.	 

يســتهلك املســتوطنني 45  مليــون مــرت مكعــب ســنويا يف مســتوطنات األغــوار 	 

ألغــراض الزراعــة واالســتخدام الخــاص..

وال تصل حصة الفرد الفلسطيني أكر من 70 لرت كمعدل يف األغوار(.	 

ــر األردن ومل 	  ــول لنه ــت الوص ــطينية منع ــوار الفلس ــل لألغ ــال إرسائي ــذ احت من

ــة. ــر واســتغالها للزراع ــاه النه ــا اســتخدام مي يعــد ممكن

ــت 	  ــار ســطحية وعطل ــر، وهــي آب ــة ب ــة تقــل عــن مئ ــة العامل ــار االرتوازي اآلب

ــر أخــر. ــة وخمســني ب ــر مــن مئ ــل اســتخدام أك إرسائي

ــتغال أي 	  ــن اس ــطينيون م ــرم الفلس ــادي ح ــز االقتص ــذا الكن ــت ه ــر املي البح

يشء فيــه واســتباحوه يف صناعاتهــم املختلفــة – أســمدة زراعيــة ، معــادن مثينــة 

ــة. ــة وتجميلي ومســتحرضات طبي

يتطــور قطــاع النخيــل الفلســطيني بشــكل متســارع، وقــد تجــاوز الرقــم آل 180 	 

ــف  ــة مــن محطــات التصني ــل، عــاوة عــى املشــاريع املرافق ــف شــجرة نخي أل

والتعبئــة والتغليــف والتخزيــن التابعــة للقطــاع الخــاص الفلســطيني.

مزارع النباتات الطبية التي تطورت زراعتها يف منطقتي أريحا وطوباس. 	 

نقاط القوة في األغوار
تشــكل األغــوار  ثلــث مســاحة الضفــة الغربيــة، املســاحة األكــر إلقليــم ذا طبيعــة 

وخصائــص ومزايــا متفــردة عــى ســطح الكــرة األرضيــة، والكثافــة الســكانية األقــل، 

ــل كل القــرى واملــدن الفلســطينية مــن ســهولها  ــوع الســكاين الفسيفســايئ ميث والتن

ومــن جبالهــا ومــن بواديهــا،  وبعضــا ممــن أصبحــوا مــن أهلهــا مــن العــرب املناضلني 

ــن  ــة مختلفــة، وآخري ــاة مــن مراحــل زمني ــد الحي ــن ممــن بقــوا عــى قي واملجاهدي
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ــة الحــج املقــدس االســامي واملســيحي مــن  ممــن تقطعــت بهــم الســبل مــن رحال

كل األعــراق واملنابــت، وتشــكل طبيعــة املنــاخ املائــم اغلــب شــهور العــام وخصوبــة 

ــزه  ــا يكتن ــايئ وم ــوض امل ــاه يف الح ــرة املي ــة بوف ــادر الطبيعي ــا باملص األرايض، وغناه

ــا  ــة، ومــا يقــارب مــن 90 موقعــا أثري ــات هائل البحــر امليــت مــن مقــدرات وإمكان

ــة  ــوار يف كاف ــح األغ ــوة لصال ــاط ق ــا نق ــا، كله ــانيا مه ــا إنس ــا وارث ــا حضاري تنوع

املجــاالت االقتصاديــة ســواء الزراعيــة او الســياحية او الصناعيــة وكذلــك قطــاع 

اإلســكان وبتكامــل وتناغــم مــع املحافظــات الفلســطينية األخــرى.

األمن هي الذريعة المستمرة إلطالة عمر االحتالل
كــا أدركنــا نقــاط القــوة لألغــوار، فقــد أدركهــا االحتــال مبكــرا أيضــاً، والــراع 

يف األغــوار عــى كل يشء يف األغــوار، وأصبــح الــراع  ســجال يومــي مــع حالــة مــن 

عســكرة لاســتيطان اســتمرأت القيــادة السياســية اإلرسائيليــة وبشــكل وقــح روايــة 

األمــن لتريــر اســتمرار احتالهــا وســطوها عــى األغــوار ومقدراتــه بالدواعــي األمنيــة، 

وميــارس االســتيطان سياســة وضــع اليــد، ورسقــة األرايض ومــا يف باطنهــا وكل مــا عــى 

ــول دون  ــة ويح ــر البيئ ــال، ويدم ــرق واألوص ــع الط ــدرات، ويقط ــن مق ــطحها م س

ــاة بشــكل طبيعــي ، ونحــن  الســاح ألصحــاب األرض مــن مارســة حقهــم يف الحي

نقــول لارسائييلــني والعــامل انــه ومنــذ قيــام الســلطة الفلســطينية مل تســجل يف األغوار 

الفلســطينية أي حــوادث أمنيــة مهــا َعــى شــانها أو قــل.

واألردن الشــقيق لــه أمنــه الوطنــي الــذي يحافــظ عليــه عــى حدودنــا الرقيــة 

كفلســطينيني وحــدوده الغربيــة كمملكــة أردنيــة هاشــمية.

ــة  ــة ممنهج ــكاس لسياس ــتمرار وانع ــو اس ــوم ه ــال الي ــه االحت ــوم ب ــا يق إن م

تســتكمل حلقاتهــا الحكومــات املتعاقبــة بغــض النظــر عــن الحــزب الحاكــم، ففــي 

ــاء  ــح ج ــارون بتري ــل ش ــبق اريي ــيل األس ــوزراء اإلرسائي ــس ال 2\5\2001، أدىل رئي

فيــه: “ لــن يكــون هنــاك وضــع ال يكــون فيــه وادي األردن القطــاع االمنــي الرقــي 

ــل  ــد إرسائي ــة ســتكون بي ــة، وان هــذه املنطق ــد غــر إرسائيلي ــل بأي ــوي إلرسائي الحي

إىل األبــد، وان هــذا القطــاع ســيحده رشقــا األردن، وغربــا طريــق ألــون”، وال يخفــى 
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عليكــم مــا يعنيــه هــذا التريــح الــذي يعكــس آفــاق السياســة اإلرسائيليــة التكتيكية 

واإلســرتاتيجية تجــاه منطقــة األغــوار.

ــع أحــداً يف املجتمــع  ــذرع باألمــن مل تعــد تقن ــل والت إن اســتمرار سياســة التضلي

ــى  ــال ع ــة االحت ــه دول ــا متارس ــأن م ــامل ب ــى الع ــا ع ــد خافي ــث مل يع ــدويل، حي ال

األرض وإحــكام ســيطرتها عــى األغــوار إمنــا ينحــر يف غــرض دعــم منظومــة اقتصــاد 

ــون دوالر يف  ــن 600 ملي ــوار ع ــن األغ ــنوي م ــا الس ــد إيراده ــي يزي ــتيطان الت االس

قطــاع الزراعــة عــاوه عــن مــا يــرق مــن البحــر امليــت والصناعــات القامئــة هنــاك.

ــر خــراً  ــدأت تباشــره تب ــذي ب ــد وال  ويف الوقــت نفســه نشــهد الوعــي املتزاي

يف أوروبــا مبقاطعــة منتجــات املســتوطنات، حيــث بدأنــا نلمســها حربــا تتســع 

آفاقهــا مــن مقاطعــة الســلع لتمتــد إىل وقــف التعــاون مــع مراكــز البحــث العلمــي 

واملؤسســات األكادمييــة اإلرسائيليــة، هــذا إن دل عــى يشء فإمنــا يــدل عــى املــأزق 

املتفاقــم لدولــة االحتــال، وقــد بــدأ العــامل بفضــل نضــال الشــعب الفلســطيني يعيــد 

النظــر يف كل مواقفــه تجــاه القضيــة الفلســطينية وحقــوق الشــعب الفلســطيني مــن 

ــاس، أنتجــت هــذه السياســة  ــس محمــود عب ــا الرئي خــال سياســة حكيمــة انتهجه

اعرتافــا عامليــا بالدولــة الفلســطينية، ليشــكل هــذا بدايــة املدخــل إىل الولــوج يف كافــة 

املؤسســات واملحافــل املنضويــة يف إطــار األمــم املتحــدة، ومــن هنــا أدعــو مؤمتركــم 

ــروج  ــل الخ ــن اج ــر م ــا اك ــب اهتام ــذا الجان ــاء ه ــاح الي ــة النج ــك جامع وكذل

ــا  ــرة املقاطعــة للمســتوطنات ومنتجاته ــكار مــن شــأنها ان توســيع دائ ــة وأف بتوصي

عــى املســتويني الداخــيل والخارجــي، وكذلــك العمــل بالتعــاون مــع كافــة الجامعــات 

واملعاهــد الفلســطينية والعربيــة عــى تنظيــم حملــة لتوســيع دائــرة املقاطعــة 

والضغــط بهــدف فضــح ســلوك ومارســات دولــة االحتــال التــي تحــول دون متكــني 

الشــعب الفلســطيني مــن مقدراتــه وإمكانياتــه التــي تشــكل املرتكــز األســاس يف بنــاء 

دولــة فلســطني التــي اعــرتف بهــا العــامل.
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األغوار حدود الدولة
مــن هنــا، ومــن عــى منــر مؤمتــر “ســدنة األغــوار”، نقولهــا بأعــى الصــوت، بأننــا 

ــد  ــاس، لنؤك ــس محمــود عب ــا يرتجــم سياســة الرئي ــدا دون العمــل مب ــوا جه ــن نأل ل

عــى أن األغــوار الفلســطينية هــي حــدود الدولــة الفلســطينية مــع األردن، ولتســتمر 

ــا،  ــة فلســطينية دون القــدس عاصمــة له ــا أن ال دول ــة، وك ــا الرقي ــوار بوابته األغ

ــة فلســطينية بــدون األغــوار، وأن األغــوار  ــأن ال دول نقــول ونعمــل معــا مؤكديــن ب

ليســت للضــم أو للبيــع أو اإليجــار أو للمبادلــة، وسنســتمر معــا نعمــل عــى ســدنة 

األغــوار والقــدس، وكل شــر مــن أرضنــا حتــى زوال االحتــال وقطعــان مســتوطنية.

وبالرغــم مــن اســتمرار االحتــال مبارســاته وإجراءاتــه التعســفية التــي تســتهدف 

الســكان اآلمنــني مــن خــال هــدم منازلهــم، ومنعهــم مــن البنــاء وإقامــة مشــاريعهم 

الخاصــة أو تطويرهــا، وكذلــك التضييــق عــى مــريب الــروة الحيوانيــة ومنعهــم مــن 

ــة  ــتقبل الزراع ــد مس ــرة، وتهدي ــجار املثم ــع األش ــات وقط ــاف املزروع ــي، وإت الرع

ــك  ــار،  كل ذل ــن اآلب ــزم م ــا يل ــر م ــص لحف ــع الرتاخي ــاه ومن ــادر املي ــم مبص بالتحك

باإلضافــة إىل إعاقــة بنــاء املــدارس واملراكــز الخدميــة كالصحــة والدفــاع املــدين 

ــد  ــل كافــة مشــاريع تزوي ــة واملاعــب، عــاوة عــى تعطي ــة الطفول والرطــة ورعاي

ــاة  ــل الحي ــذي يجع ــر ال ــاه، األم ــة شــبكات املي ــة وإقام ــة الكهربائي ــة بالطاق املنطق

ــون الســدنة  ــا إن نك ــر  قررن ــا ذك ــن كل م ــم م ــوار شــبه مســتحيلة ، وبالرغ يف األغ

الفحــول، فلــن نســمح بتعطيــل الحيــاة وأحــداث الشــلل للمــروع الوطنــي، فاألغوار 

عاهــدت الشــهداء عــى أن تكــون حــدود الدولــة مــع األردن، وســلة الوطــن الغذائية، 

وحاضنــة اقتصاديــة مبــا فيهــا مــن خــرات وكنــوز وفــرة.

ــه  ــن خــال توزع ــوار م ــع األغ ــل م ــاه التعام ــه فلســطينيا تج ــتمرار الرؤي إن اس

ــة غــر  ــه مــن تطلعــات، أنهــا رؤي ــن يخــدم مــا نبتغي مــا بــني خمــس محافظــات ل

ــع إىل  ــز املناســبة، وأتطل ــي انته ــد، إنن ــي نري ــة الت ــاء الدول ــرة بن ــع فك منســجمة م

ــع حــال  ــادة النظــر يف واق ــة للمخطــط الفلســطيني إلع ــى التوصي ــم يك يتبن مؤمترك

ــي  ــو إىل تبن ــا ندع ــن جــراء هــذا التقســيم، إنن ــه م ــه أوضاع ــت ألي ــا آل ــوار وم األغ

فكــرة التعاطــي مــع األغــوار الفلســطينية كلهــا كوحــدة واحــدة موحــدة، إننــا نــرى 
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الحاجــة ملحــة أكــر مــن أي وقــت مــى إىل رؤيــة تخطيطيــة تتعامــل مــع األغــوار 

كإقليــم تنمــوي موحــد مبرجعيــة سياســية إداريــة اقتصاديــة تــرف عــى ســر تنفيــذ 

ــة. ــة محلي ــة تنفيذي الخطــط مــن خــال وحــدات إداري

ــوم هــو عــامل مختلــف عــا  ــا الي ــم، إن عاملن الســيدات والســادة الحضــور الكري

ــال عامــي  ــداب فاالحت ــا وقعــت فلســطني تحــت االنت ــه األوضــاع حين ــت علي كان

ــرب  ــات الح ــا مخرج ــي جلبته ــه الت ــف يف ظروف ــامل  مختل ــو ع 1948 & 1967، ه

ــدرات  ــن ق ــوم م ــا أويت الي ــكل م ــة، وب ــن ناحي ــدران م ــيم وج ــن تقس ــة م العاملي

وإمكانــات عــى االنفتــاح والتواصــل واالتصــال مــن ناحيــة أخــرى، ومــا جلــب ذلــك 

ــه يف  ــا أردت قول ــق، وم ــات والحقائ ــات والبيان ــول إىل املعلوم ــن أراد الوص ــكل م ل

هــذا الســياق دعــويت للمؤمتــر ولكافــة املؤسســات األكادمييــة يف فلســطني  يك تتبنــى 

تصميــم مســاقات تتضمــن طرائــق تعزيــز الصمــود واملقاومــة الاعنفيــة يف كل 

املجــاالت مســتفيدين مــن اإلمكانــات املتاحــة مــن كافــة وســائل االتصــال والتواصــل، 

وأيضــا مشــاريع التخــرج لطلبتهــا لخدمــة احتياجــات التنميــة يف األغــوار واملناطــق 

ــر  ــة التفك ــناد عملي ــم وإس ــة الحك ــاعدة منظوم ــا ملس ــر احتياج ــطينية األك الفلس

ــط. والتخطي

مرة أخرى شكراً لكل من ساهم بجعل هذا اللقاء ممكنا

محافظ أريحا واألغوار

م. ماجد ألفتياين
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كلمة األستاذ الدكتور ماهر النتشة
 القائم بأعمال رئيس الجامعة

ــع  ــع الجمي ــاون م ــود تتع ــعة عق ــى تس ــد ع ــا يزي ــر م ــاح ع ــة النج إن جامع

بخطــوات حثيثــة يف معادلــة العلــم والرتبيــة وخدمــة املجتمــع، تبنــي األجيــال 

وتحقــق اإلنجــازات وتقيــم املؤمتــرات والنــدوات والفعاليــات، ويف هــذ اليوم يســعدين 

ــاح مؤمتــر “ســدنة الغــور، أريحــا  ــول لكــم أهــاً وســهاً يف جامعتكــم يف افتت أن أق

ــر”. شــاطئها البحــر والنه

األخوات واإلخوة الكرام،

يطيــب لنــا وألرسة الجامعــة أن نحتفــي بكــم وقــد توافدتــم اليها، وكتــب الباحثون 

حــول أقــدم املــدن عــى وجــه األرض، ونصبــو جميعــاً باســتعراض محــاور هــذا املؤمتر 

وأهدافــه للمدينــة املحفوفــة بنهــر األردن املقــدس والبحــر امليــت مبــا يختزنــه مــن 

ــة، إىل الســعي مــع دائــرة املعــارف الفلســطينية لتوثيــق  أرسار وأحــداث عــر األزمن

ــا مــن شــأنه  ــكل م ــا عــى العمــل ب ــاً مــن حرصن فلســطني، األرض واإلنســان انطاق

ــر،  ــط الصاب ــاء باملســتوى الحضــاري لشــعبنا املراب ــة الوطــن واملواطــن واإلرتق خدم

وتخصيــص هــذا املؤمتــر إلقليــم الغــور الــذي يعتــر حافظــة الوطــن وذاكــرة التاريــخ.

ــل  ــن املقب ــه يف الزم ــا ســيكون ل ــر العصــور وم ــم عــى م إن حضــور هــذا اإلقلي

ــة  ــذا بالجامع ــا ح ــة وغره ــة واألثري ــة واالقتصادي ــية والبري ــد السياس ــى الصع ع

ــه، ميكــن  ــز الوجــود، وباســتعراض محــاوره وأهداف اىل إخــراج فكــرة املؤمتــر اىل حي

للباحــث التعــرف عــى مــا نتطلــع اليــه، ليكــون االهتــام عــى كافــة املســتويات ومن 

مختلــف الهيئــات، وكــا تعرفــون فــإن جامعــة النجــاح ال تألــو جهــدا يف خدمــة قضايا 

الوطــن واملواطنــني ومحــاوالت تحقيــق األهــداف املأْمولــة لشــعبنا الــذي يعــاين منــذ 

عــرات الســنني، وهــذه هــي رســالة الجامعــة وســتظل كذلــك.
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الحضور الكرام،

ــؤونه  ــة ش ــة بكاف ــن الرعاي ــد م ــل املزي ــور نأم ــم الغ ــة إقلي ــق أهمي ــن منطل م

ــة  ــل اإلعاق ــى عوام ــم اىل أعت ــه اإلقلي ــرض في ــذي يتع ــت ال ــذا الوق ــذات يف ه وبال

واملصــادرة واالقتــاع.

يف الختــام ال أود اإلطالــة عليكــم ونــرتك للباحثــني العمــل يف محــاور هــذا املؤمتــر 

ــة جهودهــا  ــة التحضري ــه، وأرحــب بكــم مــرة أخــرى، شــاكراً للجن ــق أهداف وتحقي

يف العمــل عــى انعقــاد هــذا املؤمتــر وإخراجــه اىل حيــز الوجــود، وأشــكر كل جهــد 

ــاً  ــاء، آم ــاء واألوفي ــاء والكرم ــن العل ــب م ــد الطي ــذا الحش ــع ه ــاهم يف تجم س

ملؤمتركــم النجــاح والتوفيــق وتحقيــق األهــداف املنشــودة، عشــتم وعاشــت جامعــة 

ــه. ــه وبركات ــود لفلســطني والســام عليكــم وورحمــة الل النجــاح والخل
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كلمة دائرة المعارف الفلسطينية؛ 
كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر

دولة رئيس مجلس الوزراء؛ األستاذ الدكتور رامي حمد الله املحرتم

معايل الدكتور صائب عريقات، كبر املفاوضني الفلسطينيني املحرتم 

عطوفة محافظ أريحا املحرتم 

السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة املحرتمون

األستاذ الدكتور ماهر النتشة؛ القائم بأعال رئيس الجامعة املحرتم

السيد رئيس بلدية أريحا املحرتم

السادة الضيوف ، السادة الحضور جميعا

السام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، 

منــذ عــام احتفينــا بحضوركــم بنابلــس مــن خــال مؤمتــر تجليــات حركــة التاريــخ 

فيهــا، واليــوم، نســعد بتريفكــم مؤمترنــا هــذا، الــذي تنظمــه دائــرة املعــارف 

ــذي  ــر ال ــذا املؤمت ــان، ه ــطني األرض واإلنس ــق فلس ــق توثي ــى طري ــطينية ع الفلس

خصصنــاه إلقليــم الغــور مــن مبتــداه إىل منتهــاه يف املــكان، ومــن فجــر التاريــخ إىل 

هــذه اآلونــة مــن ُســلّم الزمــان، ســدنة الغــور؛ أريحــا ... أقــدم املــدن عــى وجــه األرض 

قاطبــة، وشــاطئاها؛ البحــر امليــت الــذي ميــوت فيه املــوت،  ونهــر األردن الخالــد، راوي 

حكايــة التاريــخ بــني يــدي أريحــا، والعــازف عــى لحــن القمــر يف معبــده، فيطــرب مــا 

بــني جبــال البلقــاء ونابلــس، مالئــا فضــاء مــا بينهــا لحنــا شــجيا بذهــب بالعقــول.

ــه فــكان  يف هــذه اإلقليــم دارت أحــداث وتعاقبــت القــرون، وتزلزلــت األرض عن

ذلــك األخــدود العظيــم مــن أواســط إفريقــة إىل جبــال األورال بروســية، فــكان معــر 

ــها  ــا وتضاريس ــا وزراعته ــدة مبناخه ــة فري ــة جغرافي ــرب، وبيئ ــرق والغ ــني ال ــا ب م

وتربتهــا، فليــس غريبــا أن تكــون متميــزة  بأهميتهــا االســرتاتيجية، ودورهــا يف رســم 

املــروع الحضــاري؛ ليــس الفلســطيني وحســب، بــل مســقبل البريــة بأرسهــا، فهنــا 

رُسة األرض، هنــا األرض املقدســة، هنــا يتواتــر نبــض الزمــن قائــا: لقــد آن ننتــر.
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ال أريــد أن أُعــرِّج بكــم عــى أهــداف املؤمتــر ومحــاوره، ولعــل يف عنوانــه مــا فيــه 

ــه، فقــد تعــددت أهدافــه، وتنوعــت محــاوره، كيــف ال وهــو مخصــص  ــان لطالب بي

إلقليــم هــو أغنــى أقاليــم العــامل تنوعــا للبصــر مبــا ينطــوي عليــه مــن كنــوز وأرسار. 

لقــد تنبهنــا ألهميــة هــذا املوضــوع مــن وقــت مبكــر، وأنتهــز فرصــة وجودكــم معنــا 

دولــة الرئيــس ألذكِّــر مبــا أرســلته ملعــايل وزيــري الثقافــة والحكــم املحــيل مــن مروع 

مؤمتــر  تحــت عنــوان ) فلســطني تحــدث أخبارهــا ( آمــا أن تعطــوا الضــوء األخــرض 

للــروع بــه، فقــد حــان لنــا أن ننتــر مبزيــد مــن االحتــدام والحــراك الداخــيل.

ــة، الذيــن  ــة التحضري مــرة أخــرى أرحــب بكــم باســمي وباســم زمــايئ يف اللجن

ــاطئيها،  ــا وش ــا بأريح ــر الئق ــون املؤمت ــر ليك ــدا يف التحضــر والتفك ــاء حمي ــوا ب أبل

ــه وأســعدكم ــم الل ــا. حياك ــم جميع وبحضورك

أ.د. يحيى جر



 23

كلمة بلدية أريحا 
األستاذ سالم عسل

الرؤية والتوجهات التنموية 
نرحــب بكــم أجمــل ترحيــب ونشــكر املنظمــني لهــذا املؤمتــر ملــا لــه مــن أهميــة يف 

تســليط الضــوء عــى مدينــة أريحــا واألغــوار الفلســطينية التــي باتــت مهــددة مــن قبل 

ــا  ــة بحــق اهالين ــه مــن مارســات إرسائيلي ــح ينتــج عن االحتــال اإلرسائيــيل ومــا اصب

ــا يحــدث  ــة جــادة ازاء م ــوف وقف ــن الوق ــد م ــع ال ب ــوار ويف ظــل هــذا الواق يف األغ

مــن اجــراءات إرسائيليــة ، وان هــذا املؤمتــر يســاهم يف لفــت انظــار العــامل واملجتمــع 

ــي  ــراك املجتمع ــذا الح ــتمر ه ــني ان يس ــة امل ــذه املنطق ــط به ــي تحي ــر الت للمخاط

والفكــري للوقــوف جنيــا اىل جنــب مــع اهــايل األغــوار وتثبيتهــم فــوق اراضيهــم .

أريحا واألغوار: 
ــات ،  ــت االزم ــعى وق ــا املس ــة ، ويف أريح ــياحة والرياض ــتى والس ــخ واملش التاري

وأريحــا مركــز األغــوار املمتــد عــر 700 كــم مــرت مربــع بحيــث تشــكل ســلة غــذاء 

ــرايف  ــي دميغ ــن احتياط ــن االرايض م ــعة م ــاحات الواس ــكله املس ــا تش ــطني ومب فلس

ــرضاء يف  ــة خ ــي واح ــا ه ــة أريح ــر مدين ــطيني ، وتعت ــعب الفلس ــرتاتيجي للش اس

منطقــة غــور األردن تقــع عــى بعــد 7 كــم غــريب نهــر األردن و10كــم شــال البحــر 

امليــت و30كــم اىل الــرق مــن بيــت املقــدس وتنخفــض مدينــة أريحــا حــوايل 258م 

ــة يف العــامل. ــة أخفــض مدين ــر املدني ــك تعت عــن ســطح البحــر لذل

ــدم حضــارة اكتشــفت يف  ــار الخاصــة بأق ــامل فاآلث ــة يف الع ــدم مدين ــا أق ــا أنه ك

ــة  ــد مــن األماكــن التاريخي ــك العدي أريحــا تعــود اىل عــرة اآلف ســنة توجــد هنال

ــر  ــيح ،البح ــيد املس ــد الس ــث عم ــر األردن حي ــة ونه ــا القدمي ــل أريح ــا مث يف أريح

زكا)الجميــزة(،وادي  السلطان،شــجرة  هشــام،عني  التجربة،قــر  امليت،جبــل 

ــة. ــياحية الرائع ــة والس ــق التاريخي ــن املناط ــر م ــر الكث ــوف قمران،والكث القلط،كه

ــاً  ــار صيف ــها الح ــبب طقس ــي بس ــطني الرئي ــتى فلس ــر مش ــا تعت ــا أن أريح ك

والدافــئ شــتاًء، باإلضافــة اىل مواقعهــا الســياحية تعتــر أريحــا منطقــة مهمــة للزراعة 

فهــي مشــهورة يف زراعــة الحمضيــات والتمــور واملــوز والــورود والخــرضوات الشــتويه
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نبذة عن بلدية أريحا:
تعــد بلديــة أريحــا مــن كــرى البلديــات الفلســطينية واملصنفــة درجــة »أ« ويعمل 

ــور  ــوا بحض ــم »15« عض ــب يض ــدي منخ ــس بل ــا مجل ــف ويديره ــا 370 موظ فيه

نســوي يف املجلــس .كــا تجــري انتخابــات بلديــة كل أربــع ســنوات الختيــار مجلــس  

جديــد .

الخدمات التي تقدمها البلدية:
تقــدم البلديــة جميــع الخدمــات ملواطنــي املدينــة واملتمثلــة بالتزويــد مبيــاه الــري 

والــرب وانــارة الطرقــات وأعمــل البنــى التحتيــة واصــدار تراخيــص البنــاء وتطويــر 

الســياحه والصناعــه والتجــارة اضافــة اىل االســتثار يف املدينــة

سكان المدينة:
ــة هــو 24.000 نســمة  ــة ضمــن حــدود البلدي ان العــدد الرئيــي لســكان املدين

مياثلهــم ســكان غــر دامئــني يف املدينــة وذلــك خــال فــرتة الشــتاء كــون املدينة مشــتى 

فلســطني وهــي مبثابــه البيــت الثــاين للمقدســيني.

الموقع االلكتروني:
           www.jericho-city.org 

 ومــن خــال تشــخيص قطاعــات التنميــة يف املدينــة وتحليلهــا فقــد بــرزت عــدة 

قضايــا منهــا :

ضعــف مســتوى الخدمــات الصحيــة والبيئيــة وهــذا يحتــاج اىل تكاتــف الجهــود . 1

مــن اجــل النهــوض بهــذا الواقــع ، فالعــدد الفعــيل لســكان مدينــة أريحــا يقــارب 

25 الفــا يف حــني تســتقبل أريحــا ســنويا مليــون و200 الــف زائــر وســائح وهــذا 

يتطلــب جهــدا مضاعفــا مبــا يتعلــق بعمليــة النظافــة وتقديــم الخدمــات لهــم. 

اىل جانــب وجــود عــرات املقــرات االمنيــة ومراكــز التدريــب ، ففــي ظــل هــذا 

ــن  ــم م ــذا الحج ــل له ــول وبدائ ــارج وحل ــن مخ ــث ع ــن البح ــد م ــع ال ب الواق

الــزوار للمدينــة .

عشــوائية البنــاء والتنظيــم وهــذا وجــد حــا مــن خــال املخطــط الهيــكيل الــذي . 2
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ــارات خاصــة  ــة االعتب ــم ان املخطــط اخــذ كاف ــع العل ــة م ــذ مؤخــرا باملدين نف

الزراعيــة والســياحية مــن خــال اطــاع الجمهــور عليــه يف اكــر مــن لقــاء. 

ــاين . 3 ــذي نع ــع ال ــة وهــذا الواق ــى التحتي ــاه والبن ــات املي ضعــف مســتوى خدم

منــه وهــذا االعــرتاف حقيقــة ال بــد منــه يف ظــل نقــص االمكانــات التــي متتلكهــا 

البلديــة وهنــا املطلــوب تنفيــذ تعــاون مشــرتك مــع كافــة الجهــات املعنيــة .

ــك . 4 ــا متتل ــة ... أريح ــة للمدين ــياحية واالقتصادي ــزات الس ــتغال املي ــف اس ضع

ــع  ــذا الواق ــل ه ــة ويف ظ ــع االثري ــياحة واملواق ــال الس ــة يف مج ــات هائل امكان

االثــري والســياحي ال بــد مــن تركيــز الجهــود عــى االســتفادة مــن قيمــة أريحــا 

ــتخدامه  ــتغل اس ــل اذا اس ــدر دخ ــي ومص ــزون قوم ــا مخ ــة باعتباره التاريخي

ــح. ــكل الصحي بالش

ضعــف مســتوى التحصيــل العلمــي : تعــاين مدينــة أريحــا مــن ضعــف التحصيــل . 5

العلمــي وذلــك الســباب متعــددة بحســب املحللــون ابرزهــا طبيعــة املنــاخ وتغــر 

املعلمــون بــني كل فــرتة واالخــرى وهنــا نتحــدث عــن املعلمــني القادمني مــن خارج 

مدينــة أريحــا وهــذا بحاجــة اىل وقفــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم واملؤسســات 

ذات العاقــة العــادة النظــر بالعمليــة التعليميــة ورفــع مســتوى التحصيــل .

االهداف التي تسعى لتحقيها البلدية من خالل خطتها االستراتيجية : 

عى مستوى الخدمات الصحية والبيئية :

رفع مستوى الخدمات العاجية التخصصية. 1

تطوير املرافق التشخيصية ) مخترات ، معدات طبية( . 2

تطوير الخدمات الطبية لذوي االعاقة.. 3

تحسني خدمة التخلص النهايئ من النفايات الصلبة. 4

تحسني خدمة ذبح الذبائح. 5

عى مستوى البناء :

تحديــث وتوســيع املخطــط الهيــكيل الحــايل وابــراز الطابــع الســياحي والزراعــي . 1

والــرتايث فيــه.
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عى مستوى املياه والبنى التحتية:

رفع مستوى خدمات البنى التحتية . 1

تحقيق العدالة يف توزيع مياه الرب. 2

عى مستوى الخدمات السياحية واالقتصادية:

تشجيع السياحة يف املدينة. 1

تشجيع الصناعات الحرفية السياحية . 2

تحسني الواقع الزراعي وزيادة مصادر مياه الري. 3

زيادة نسبة تخضر شوارع املدينة . 4

عى مستوى التعليم:

تفادي اكتظاظ الصفوف. 1

تحسني الخدمات التعليمية الحكومية لذوي االعاقة . 2

رفع مستوى مهارات الطاب الامنهجية. 3

رؤية البلدية نحو تنمية قطاع الشباب : 
ــون  ــم ميثل ــبايب كونه ــاع الش ــر القط ــا تطوي ــب اعينه ــا نص ــة أريح ــت بلدي وضع

ــر  ــا تعت ــباب يف أريح ــإن الش ــك ف ــن ذل ــا م ــع وانطاق ــر يف املجتم ــة االك الريح

ــا  ــة خاصــة في ــة تنموي ــث اي عملي ــن حي ــع م ــة باملجتم ــرز والفاعل الريحــة االب

يتعلــق بعمليــة التطــوع وعمليــات الحشــد واملنــارصة، فالبلديــة ذاهبــة نحــو تطويــر 

ــرتاتيجية . ــا االس ــن خطته ــك ضم ــت ذل ــة ووضع ــائل املختلف ــاع بالوس ــذا القط ه
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أواق العمل المشاركة في المؤتمر
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الجفتلك السلطاني في األغوار الفلسطينية 

امين أبو بكر
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أوال :مفهوم الجفتلك:-
الجفتلــك كلمــة عثانيــة تــدل عــى األرض التــي يحرثهــا زوج مــن الثــران يف يــوم 

ــي  ــان املســاحة الت ــن ف ــا الثوري ــع به ــي يتمت ــة الجــر الت ــدرة طاق ــا لق واحــد، وتبع

ــق عــى  ــح اســتعر ليطل ــم، إال أن هــذا املصطل ــا تقــدر ب)4(دون ميكــن أن يحرثانه

ــن مســاحتها،  ــرف النظــر ع ــة، ب ــات العثاني ــرة يف الوالي ــلطان، املنت ــزارع الس م

وعــدد الثــران التــي تقــوم عــى حراثتهــا، وفاحتهــا، ومــا تــزرع بــه مــن محاصيــل، 

ــك  ــوازي يف ذل ــي ت ــة الت ــاهانية أو الهايوني ــنية أو الش ــاألرايض الس ــت ب ــد عرف فق

معنــى الســلطانية تبعــا لأللقــاب العثانيــة املتداولــة عــى الســنة النــاس، والكتابــة 

الديوانيــة، وبالتــايل فــان الســلطان العثــاين ســار عــى خطــى الخلفــاء، والســاطني 

املســلمني الذيــن اتخــذوا ألنفســهم ضياعــا، وبســاتني، وكــروم ســواء اســتصفوها مــن  

بيــت املــال أو آلــت لهــم بالــراء مــن أموالهــم الخاصــة.

ــد  ــدة يف عهــد الســلطان عب ــة جدي وقــد أخــذت أرايض الجفتلــك الســلطاين دالل

الحميــد الثــاين )1876 – 1909م(، بعــد أن أقــدم عــى رشاء مســاحات واســعة مــن 

أرايض املزارعــني، أو الرعايــا العثانيــني يف صفقــات متتاليــة مــن خــال وكائــه 

املنتريــن يف املناطــق املســتهدفة، وســجلها باســمه، وقــدرت مســاحتها ب)64(مليون 

ــات  ــراق، والروميل-الوالي ــاد الشــام، والع ــم هــي: ب ــة أقالي ــزت يف أربع ــم، وترك دون

العثانيــة األوروبيــة-، وكان نصيــب بــاد الشــام مبــا فيهــا فلســطني مــا يقــرب مــن 

%60 مــن إجــايل ال)64( مليــون دونــم، بينــا تقاســمت العــراق، والرومــيل البقيــة 

الباقيــة مناصفــة، وبذلــك احتلــت أراضيــه املرتبــة األوىل يف قامئــة امللكيــات الكبــرة، 

التــي انتــرت يف الدولــة العثانيــة، وحطمــت بامتدادهــا كل مقاييــس املقارنــة التــي 

ميكــن عقدهــا مــع امللكيــات األخــرى، وهــو مــا يحمــل عــى التســاؤل حــول األســباب 

التــي عملــت عــى تكويــن هــذه امللكيــة بــكل ابعاهــا وتفاصيلهــا.

ــع  ــداف، والدواف ــس األه ــك يعك ــرايف ألرايض الجفتل ــع الجغ ــظ أن التوزي وناح

ــراق اســتهدف  ــد الع ــراق، فعــى صعي ــاد الشــام، والع ــي كرســت مفهمــوه يف ب الت

ســهول العــراق الخصبــة، ويف بــاد الشــام، ومنهــا فلســطني، واألردن فقــد انتــر يف 

عــدد مــن املناطــق املتباينــة مــن حيــث الخصوبــة، واإلنتــاج، ومنهــا املناطــق الحديــة 

قليلــة األمطــار كــا هــو الحــال يف البــوادي الشــامية املمتــدة رشق حلــب، وإقليــم 
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الجزيــرة، وحــوض الحولــة مبــا فيــه مــن مســتنقعات، وســهل بيســان، وقطــاع ســمخ، 

والدلهميــة، والســمرا، وغــور الفارعــة، وســهل أريحــا، وتــل عــراد، وبريــة قيســارية، 

ــة  ــد يف الضف ــور كب ــر، وغ ــن عام ــرج اب ــهل م ــان يف س ــرب الرتك ــض أرايض ع وبع

ــر األردن. ــة لنه الرقي

وعــى صعيــد فلســطني، فــان أرايض الجفتلــك، قــد تركــزت يف معظمهــا يف مناطــق 

األغــوار، والشــفا املطلــة عليــه، ابتــداء مــن منابــع نهــر األردن يف جبــل الشــيخ، مــرورا 

ببحــرة الحولــة، وســهل بيســان، وأرايض قريــة الدلهميــة، وســمخ، والســمرا املمتــدة 

بــني شــاطئ بحــرة طريــة الرقــي، ومجــرى نهــري األردن، والرمــوك، وأقــدام جبــال 

هضبــة الجــوالن، ثــم تتابــع ســرها جنوبــا إىل غــور الفارعــة التابــع ملدينــة نابلــس، 

وســهل أريحــا، والقــرى، واملــزارع املنتــرة يف أطرافــه، وتــل عــراد التابــع لديــرة عــرب 

ــل،  ــة الخلي ــوب الرقــي مــن مدين ــدة إىل الجن ــر الســبع املمت الظــام مــن أرايض ب

ــات  ــه بيان ــا توضح ــو م ــن األرايض، وه ــعة م ــاحة واس ــى مس ــتملت ع ــك اش وبذل

الجــدول اآليت:-

مواقع الجفتلك السلطاني في األغوار الفلسطينية
المساحة/دونمالموقعالرقم

942800حوض الحولة1
1000000سهل بيسان وقرى الشفا2
-سمخ3
-الدلهمية4
-سمرا5
115000غور الفارعة6
113179سهل أريحا7
20000تل عراد8

2190979اضافة إلى سمخ والدلهمية وسمراالمجموع

ــة الجفتلــك الســلطاين يف األغــوار الفلســطينية كانــت  ويف ضــوء ذلــك فــان ملكي

ملكيــة إلجــاء، وتقــوم فكرتهــا عــى  تنــازل املزارعــني يف األرض عــن حقــوق ترفهــم 

ــز  ــرة يف املراك ــو املنت ــر الطاب ــمه يف دوائ ــجيلها باس ــد، وتس ــد الحمي ــلطان عب للس

اإلداريــة التابعــة لهــا تلــك األرايض، حيــث كان ميثــل الســلطان يف عمليــات الــراء، 

وكائــه يف املنطقــة أو مــا كانــوا يعرفــون باســم ممثــيل دائــرة الجفتلــك الســلطاين، 

ــا، ويســتمر يف فاحتهــا،  ــح مبلغــا رمزي ــازل عــن األرض كان املــزارع مين ــل التن ومقاب
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ــز  ــه تعزي ــاج، غايت ــن اإلنت ــب معــني م ــة عــى نصي ــززا بالحاي ــا، مع واالســتقرار به

ميزانيــة الخزينــة، واإلنفــاق عــى مشــاريع التطويــر، والخدمــات التــي يقدمهــا 

الســلطان للمناطــق القامئــة تحــت حايتــه، مثــل اعــار القــرى، وبنائهــا، وتزويدهــا 

العاملــة،  والحيوانــات  والبــذار  الــري،  كشــبكات  واإلنتــاج  االســتقرار،  بأســباب 

واملطاحــن، واألفــران، واملضخــات، واملســاجد، واســتصاح غــر املســتغل أو املعطــل 

مهــا كتجفيــف املســتنقعات، واجتثــاث غابــات القصــب، وزراعــة أشــجار ألكينــا التــي 

تعمــل عــى تجفيــف املســتنقعات، ومقاومــة أمــراض املــا ريــا، وغرهــا أضــف إىل 

حايــة املناطــق املســتهدفة مــن غــزوات القبائــل البدويــة، واللصــوص، والحيوانــات 

املفرتســة مــن خــال مراكــز الجيــش والرطــة.

ومــن الجديــر بالذكــر، أن ملكيــة إلجــاء الســلطان عبــد الحميــد الثــاين يف األغــوار 

الفلســطينية، واملدرجــة تحــت اســم الجفتلــك الســلطاين مل تكــن وليــدة لحظــة آنيــة 

بــل عرفتهــا القبائــل العربيــة يف الجاهليــة، واســتمرت مارســتها يف الدولــة اإلســامية 

عــر مســرتها التاريخيــة، ســواء مــن جانــب الخليفــة أو اإلمــام أو مــن ينــوب عنــه 

ــن  ــة م ــة الرعي ــه حاي ــى عاتق ــع ع ــذي وق ــراء ال ــوالة، واألم ــن ال ــات م يف الوالي

التعديــات التــي قــد تلحــق بهــا كــا مارســه أصحــاب الســطوة والنفــوذ مــن األعيــان، 

والزعــاء، وشــيوخ القبائــل، والعشــاير، وتجــار املــدن، وافنديتهــا عنــد تــردي األوضــاع 

االقتصاديــة، واالجتاعيــة يف الدولــة حيــث كان يضطــر املزارعــون للدخــول يف عقــود 

اإللجــاء مقابــل الحفــاظ عــى حياتهــم، ومقدراتهــم االقتصاديــة يف حــاالت األزمــات، 

ولــو إىل حــني، والخطــر الوحيــد الــذي كان يرتتــب عــى مثــل هــذه التحــوالت متاديهم 

يف اإللجــاء إىل حــد العبوديــة، والتنــازل عــن األرض بالتقــادم، حيــث تصبــح حقــوق 

ــارات  ــا لاعتب ــا، وفق ــس مل يفلحه ــمه، ولي ــى اس ــن ســجلت ع ــاألرض، مل ــرف ب الت

القانونيــة التــي أرىس دعامئهــا قانــون األرايض العثــاين الصــادر عــام 1858م.

ــك  ــوم الجفتل ــي نســجت حــول مفه ــات الت ــا يف الرواي ــاك تضارب وناحــظ أن هن

ــا،  ــة فيه ــات الطامع ــة، والجه ــة العثاني ــة يف الدول ــا املعارض ــلطاين، وكان خلفه الس

ورأت يف مســاحتها الواســعة اإللجــاء، وســيلة إلرضــاء رغبتــه يف التملــك التــي ال حدود 

لهــا، وإزاء ذلــك اســتغل ظــروف الرعيــة لإليقــاع بهــا مــن خــال وكائــه املنتريــن 

يف الواليــات العثانيــة، وابــرم عقــود بيعهــا ورشائهــا بصــورة صوريــه، ودفــع مقابلهــا 
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مبالــغ رمزيــة، وإجبارهــا عــى تســجيل أراضيهــا لــه بالقــوة، كــا رأت روايــات أخــرى 

أن الســلطان دفــع أمثانهــا مــن خزينــة الدولــة التــي كان يتــرف بهــا كــا يحلــو لــه، 

بينــا رأت روايــات أخــرى أن الســلطان كان يســتحوذ عــى أفضــل األرايض وأخصبهــا 

ــا إىل مــزارع ســلطانية ال يســتطيع  ــم تحويله ــه، ومــن ث ــاء عــى ماحظــات وكائ بن

احــد أن ميســها بهمســة شــفة.

ــة،  ــان الســلطان مؤمتــن عــى أمــوال الخزين وتحــت أي ظــرف مــن الظــروف، ف

ــرة  ــال دائ ــن خ ــذار م ــابق إن ــذه األرايض دون أي س ــجل ه ــدوره أن يس وكان مبق

ــة  ــة العثاني ــع أرايض الدول ــرف عــى جمي ــي ت ــاين يف اســطنبول، الت ــرت الخاق الدف

يف ذلــك الحــني، وتعــرف الخصــب منهــا وغــر الخصــب بنــاء التــي التصنيفــات التــي 

كانــت تضعهــا لجــان املســح والتســجيل وتشــتمل عــى ثــاث درجــات عــال، وســط، 

ــوكاء، كــا أن األرايض  ــوم أ، ب، ج-دون الحاجــة إىل ال ــوازي تعــر الي دون_أي مــا ي

التــي ســجلها جفتلــك ســلطاين كانــت تعــاين مــن ظــروف صعبــة حملتــه عــى التدخل 

لحايتهــا، وكان مــن األجــدر بــه أن يختــار أرايض أخصــب مــا اختــاره إلشــباع رغبتــه 

ــي مل  ــة الت ــن األرايض الزراعي ــعة م ــاحات واس ــى مس ــده ع ــع ي ــك، أو يض يف التمل

تطالهــا يــد املترفــني أو األرايض القابلــة للزراعــة، ومــن الســهولة مبــكان اســتصاحها، 

ــة،  ــع الرعي ــأزق م ــا يف م ــه ويضعه ــد نفس ــة دون أن يجه ــم الخزين ــجلة باس واملس

ــغ التــي أنفقهــا، وان اســتغالها  ــة العامــة املبال ــه الخاصــة، والخزين ويكلــف ميزانيت

ــه املزارعــني املحليــني، والوافديــن للعمــل بهــا عــى نصيــب معــني  مرهــون يف توجي

مــن اإلنتــاج.

ثانيا:أسبابه:-
اضطــر املزارعــون يف إقليــم األغــوار الفلســطينية عــى الدخــول يف إلجــاء الســلطان 

عبــد الحميــد الثــاين، نتيجــة للعديــد مــن األســباب ويف مقدمتهــا:-

ــي . 1 ــباب الت ــرز األس ــن اب ــتعاري، م ــل االس ــتعاري:-يعد التغلغ ــل االس التغلغ

دفعــت الســلطان عبــد الحميــد الثــاين، عــى وضــع أرايض األغــوار الفلســطينية 

تحــت إلجائــه، أو تحويلهــا إىل جفتلــك ســلطاين باســمه، وذلــك بهــدف حايتهــا 

ــد  ــا يؤي ــة، وم ــة الصهيوني ــني بالحرك ــا املربوط ــارسة األرايض، وتجاره ــن س م

ــن  ــه ع ــد عزل ــك بع ــا أرايض الجفتل ــت له ــي تعرض ــة الت ــة الرس ــك الهجم ذل
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ســدة الحكــم عــام 1909م، وإعادتهــا للخزينــة تحــت اســم األرايض املــدورة، مــن 

جانــب الــركات الصهيونيــة، التــي كانــت تتســرت تحــت مســميات عربيــة مثــل 

ــة،  ــن ناحي ــة م ــراء الرعي ــة إغ ــر أو مشــاريع طموحــة بغي ــب األصف ــة نجي رشك

والحكومــة العثانيــة التــي كانــت تعــاين مــن أزمــة ماليــة خانقــة.  

غــارات القبائــل البدوية:-لعبــت غــارات القبائــل البدويــة املحليــة، والوافــدة دورا . 2

ــارات  ــوار الفلســطينية، وجــاءت هــذه الغ ــز فكــرة اإللجــاء يف األغ ــا يف تعزي مه

ــة، بســبب حمــات  ــوادي األردني ــن الب ــدة م ــة والواف ــل املحلي ــب القبائ مــن جان

الجفــاف التــي كانــت تــرضب ديارهــا بــني فــرتة وأخــرى، مــا يدفعهــا إىل اجتيــاز 

نهــر األردن غربــا، لرعــي مواشــيها يف املناطــق الزراعيــة التــي تظــل أوفــر حظــا مــن 

البــوادي يف املــاء والــكأل، فيــا تشــتمل عليــه من ميــاه، وحقــول وبســاتني، وغابات، 

ــة عــام 1870م، إىل غــزوات  ــو العثاني ــر الطاب ــك فقــد أشــارت دفات ومبوجــب ذل

واســعة النطــاق قامــت بهــا القبائــل البدويــة إىل ســهل بيســان ومــرج ابــن عامــر، 

األمــر الــذي افشــل مــروع االعــار الــذي رشعــت بــه الدولــة، وأدى إىل خــراب 

مســاحات واســعة مــن األرايض الزراعيــة، وأحالهــا إىل مراعــي، وخــراب نحــو)40(

قريــة مبــا فيهــا مدينــة بيســان، بينــا شــكلت املنطقــة املمتدة مــا بني بحــرة طرية 

شــاال والبحــر امليــت جنوبــا معــرا رحبــا لغــارات القبائــل، ونجداتهــم ملســاعدة 

الزعامــات املحليــة املتصارعــة يف مناطــق الجبــال الفلســطينية تحــت شــعار قيــس 

وميــن، حيــث كانــت قبيلــة العــدوان تقــف إىل جانــب صــف آل عبــد الهــادي، يف 

حــني كانــت قبيلــة الصقــر املخيمــة يف غــور طريــة، وبنــي صخــر األردنيــة، تقــف 

إىل جانــب صــف آل جــرار، ومــن أهــم املواقــع التــي دارت بــني الطرفــني موقعــة 

خروبــة إىل الشــال مــن جنــني وذهــب ضحيتهــا نحو)3000(فارســا. 

تعســف امللتزمــني والجباة:-كانــت الرضائــب املســتحقة عــى الرعيــة متنــح . 3

لطالبهــا مــن الحكومــة بوســاطة نظــام االلتــزام أو الضــان، وبالتــايل فــان الضامن 

أو امللتــزم ال يهمــه إال تحقيــق اكــر قــدر ممكــن مــن الربــح، وغالبــا مــا يعهــد 

بجباتهــا إىل، وكائــه الذيــن يرهقــون النــاس مبطالبهــم بغيــة إرضــاء امللتــزم مبــا 

يظهرونــه مــن حــرص عــى حقــوق موكلهــم مــن ناحيــة، والحصــول عــى بعــض 

األعطيــات الخارجــة عــن حقــوق امللتــزم مــن ناحيــة أخــرى، األمــر الــذي عــزز 

فكــرة اإللجــاء يف األغــوار الفلســطينية للتخلــص مــن الظلــم الــذي يلحقــه بهــم 
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نظــام الجبايــة، فوجــدوا يف مظلــة إلجــاء الســلطان مــاذا آمنــا يلــوذون بهــا مــن 

عســف امللتزمــني، ووكائهــم.   

العــوارض الطبيعية:-تعتــر العــوارض الطبيعيــة، التــي أملــت باملنطقــة منــذ . 4

ــن  ــام 1909م،  م ــد ع ــد الحمي ــلطان عب ــزل الس ــى ع ــام 1837م، وحت ــزال ع زل

أهــم العقبــات التــي اعرتضــت ســبيل النشــاط العمــراين،  واالقتصــادي يف 

ــن  ــة م ــة مجموع ــهدت املنطق ــام 1837م،  ش ــزال ع ــد زل ــوار،  فبع ــم األغ إقلي

العــوارض املتزامنــة،  واملتعاقبــة،  كالجفــاف عنــد انحبــاس األمطــار عــام 1854م،  

والفيضانــات التــي شــهدتها املنطقــة عــام 1878م،  بفعــل األمطــار الغزيــرة حيــث 

دمــرت مســاحات واســعة مــن املحاصيــل وتخريــب بعــض الجســور املقامــة عــى 

نهــر األردن،  إضافــة إىل مــرض املاريــا،  الــذي كان يتفــى يف قــرى حــوض 

ــة،  وعمــل عــى تقزيــم النمــو الســكاين يف تلــك املناطــق، نتيجــة لكثافــة  الحول

املســتنقعات، وانتشــار البعــوض، وهــو مــا عــزز مــن مظلــة إلجــاء الســلطان بغيــة 

ــاريع  ــال مش ــن خ ــات م ــذه العقب ــل ه ــاوز مث ــه يف تج ــى مؤازرت ــول ع الحص

الــري، واســتصاح األرايض،  وتجفيــف املســتنقعات، ويف عــام 1900م، وضــع 

ــر  ــع نه ــن مناب ــداء م ــم ابت ــروع ري ضخ ــة م ــة إلقام ــة طموح ــلطان خط الس

األردن ميتــد عــى جانبــي الــوادي األردن إىل البحــر امليــت لري)10(مليــون دونــم، 

كــا أعمــر إلجــاء الجفتلــك الســلطاين مدينــة بيســان، ومــا يفــوق ال)50(قريــة، 

كــا انشــأ قريــة حملــت اســم املــروع عرفــت باســم قريــة الحميديــة، نســبة 

إىل الســلطان عبــد الحميــد، وعززهــا باملزارعــني الوافديــن، واملطاحــن، واألفــران، 

ــا. ــان فيه ــز األم ــش، واألمــن لتعزي ــاع الجي ــز، وق واآلالت الســحب، والضــخ، ومراك

انكســار الرضائب:-نتيجــة للعقبــات التــي كانــت تعــرتض ســبيل النشــاط . 5

ــض  ــل بع ــة إىل تأجي ــرت الدول ــوار اضط ــم األغ ــراين يف إقلي ــادي، والعم االقتص

الرضائــب املســتحقة للخزينــة لســنوات الحقــة أو تقســيطها لعــدة ســنوات، إال 

أن عجــز املزارعــني عــن الوفــاء بالرضائــب املســتحقة القدميــة، والجديــدة دفــع 

بهــم إىل البحــث عــن مظلــة إلجــاء قويــة قــادرة عــى الوفــاء بالتزامــات الخزينة، 

ففــي محاولــة منهــا ألعــار ســهل بيســان لجــأت الدولــة عــام 1869م، إىل 

تســجيل أرايض الســهل يف دوائــر الطابــو بأســاء املزارعــني، وتقســيط الرضائــب 

ــزوات  ــاف، وغ ــات الجف ــوء موج ــام 1840م، ويف ض ــذ ع ــم من ــتحقة عليه املس
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ــبيل  ــة، ويف س ــاه الخزين ــم تج ــاء بالتزاماته ــى الوف ــزوا ع ــة عج ــل البدوي القبائ

ــة الســلطان. ــة حاي ــوا ملظل ــر لجئ ــأزق املري ــص مــن هــذا امل التخل

الرأســالية الناشــئة:-نتيجة النتعــاش االقتصــاد الفلســطيني بعــد عــام 1840م، . 6

ــة،  ــة، والدولي ــة واإلقليمي ــتهاك املحلي ــواق االس ــني أس ــارة ب ــة التج ورواج حرك

ــت  ــا عمل ــدن، وافنديته ــار  امل ــن تج ــة م ــة ثري ــرت طبق ــاج ظه ــق اإلنت ومناط

ــة، وتســليف  ــاع الزراع ــتثار يف قط ــو االس ــا نح ــن ثرواته ــه جــزء م ــى توجي ع

ــم  ــل كاهله ــم، وأثق ــذي أغرقه ــر ال ــر، األم ــاج وف ــى إنت ــول ع ــني للحص املزارع

بالديــون الربويــة، والتــي بــدأت تدفــع بهــم إىل التنــازل عــن أراضيهــم لصالحهــم 

ــة، ويف ســبيل التخلــص  ــاء بقروضهــم، وديونهــم الربوي ــد عجزهــم عــن الوف عن

ــة   ــا للحاي ــلطان طلب ــاء الس ــم يف إلج ــد منه ــل العدي ــون دخ ــل الدي ــن كاه م

ــة األرض. ــتمرار يف فاح واالس

إغــراءات الســلطان:-ما ال شــك فيــه أن الســلطان قــدم إغــراءات ماديــة، . 7

ــدف  ــراءات به ــذه اإلغ ــت ه ــة، وكان ــن الرعي ــه م ــني يف إلجائ ــة للداخل ومعنوي

اعــار األرايض التــي تعــد املصــدر الرئيــس ملعيشــة الرعيــة، وميزانيــة الخزينــة، 

ــاج املحــيل بــدال مــن االســتراد، والخضــوع تحــت  ــايل االعتــاد عــى اإلنت وبالت

طائلــة الديــون، ورشوط الــدول العظمــى إضافــة إىل تعزيــز فكــرة االنتــاء للدين 

ــة  ــى الدول ــتهدف بن ــذي كان يس ــتعاري، ال ــاط االس ــة النش ــة، ومقاوم والدول

ــتحقات  ــض املس ــكان تخفي ــا للس ــي قدمه ــراءات الت ــن اإلغ ــة، وم ــورة عام بص

ــد،  ــن الفوائ ــاة م ــل املعف ــة األج ــروض الطويل ــم، والق ــة عليه ــة املرتتب الرضيبي

وإعفــاء أبنائهــم مــن الخدمــة العســكرية، وهــي مــن أهــم املســائل التــي كانــت 

تؤرقهــم بســبب طــول فــرتة غيابهــم مــن ناحيــة، وفقدانهــم األمــل يف عودتهــم 

مــن مياديــن القتــال املحتدمــة بــني الدولــة، والــدول األوروبيــة املجــاورة، 

ــا.  ــوالن وغره ــيل الج ــن والروم ــات كاليم ــررة يف الوالي ــات املتك واالضطراب

النزاعــات املريرة:-لعبــت األرض دورا كبــرا يف تنميــة النزاعــات املريــرة بــني . 8

الســكان، ويف ضــوء اســتمرارها، وعــدم القــدر عــى حلهــا وديا،وســقوط ضحايــا 

نتيجــة لذلــك، عــاوة عــى تخريــب املحاصيــل، وتعطيــل األرايض لجــاء الســلطان 

عبــد الحميــد، إىل وضــع حــد إىل مثــل هــذه الحــاالت، فحــث وكائــه عــى وضــع 

ــق القاعــدة  ــك مــن منطل أيديهــم عــى األرض بالقــوة، وتســجيلها باســمه، وذل
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الرعيــة مــا يجــوز للســلطان أو اإلمــام ال يجــوز لغــره، وعمــا بأحــكام قانــون 

األرايض القــايض أن جميــع أرايض الدولــة للخزينــة، وان الســلطان مؤمتــن عليهــا، 

ــواهد  ــن الش ــا، وم ــا وحازم ــون قاطع ــد أن يك ــزاع الب ــم الن ــان حس ــايل ف وبالت

الدالــة عــى ذلــك تســجليه ألرايض تــل عــراد باســمه، بغيــة وضــع حــد 

ــن  ــام م ــة الظ ــن قبيل ــة م ــاء الرعي ــني أبن ــترية ب ــات املس ــات، والخاف للنزاع

ناحيــة، والجهالــني وأهــايل قريــة يطــه مــن ناحيــة ثانيــة، والنــزاع املســتري بــني 

ــة وســهل بيســان. قبيلتــي الصقــر والغزاويــة يف غــور طري

ثالثا:تطوراته:-
اســتمرت مظلــة الحايــة للجفتلــك الســلطاين يف األغــوار حتــى إقصائــه عــن ســدة 

الحكــم عــام 1909م، مــن قبــل الحكومــة االتحاديــة حيــث اجــر عــى التنــازل عــن 

ــة،  ــن الخزين ــع م ــرة تدف ــون ل ــني مقابل)2(ملي ــني منفصلت ــك يف إرادت أرايض الجفتل

لتســديد ديونــه حيــث تــم حلهــا يف دوائــر الطابــو عــن اســمه، وباتــت تعــرف باســم 

ــن  ــك م ــة وذل ــة الصهيوني ــام الحرك ــا محــط اهت ــا جعله ــو م ــدورة، وه األرايض امل

خــال تعاونهــا املطلــق مــع الحكومــة االتحاديــة تحــت ذرائــع واهيــة، ومــن أهمهــا:-

استثار منابع نهر األردن يف توليد الطاقة الكهربائية.	 

تجفيف املستنقعات ووضع حد ملرض املاريا.	 

دفع أجرة سنوية للخزينة العثانية بقيمة مليون لرة سنوية.	 

تقديم القروض امليرة للحكومة االتحادية.	 

ســد الديــن العــام للدولــة العثانيــة مــن خــال بيــع نطاقــات واســعة منهــا 	 

بحكــم أنهــا أرايض دولــة.

استغال أرايض الجفتلك وتفعيل دورها يف ميزانية الدولة.	 

وكانــت أهــم هــذه املشــاريع مــا تقدمــت بــه رشكــة نجيــب األصفــر مــن أهــايل 

ــان  ــة، علــا ب ــة الســتثار أرايض حــوض الحول ــع بالجنســية العثاني بــروت، واملتمت

رشكتــه مســجلة يف بلجيــكا وكانــت تشــكل الوجــه الــري للحركــة الصهيونيــة، وهــو 

مــا أثــار ضجــة عارمــة يف األوســاط الشــعبية وعــى صــدر صفحــات الصحــف العربيــة 

الصــادرة يف دمشــق، واســطنبول، ويافــا، وحيفــا، وبــروت، والقاهــرة، وبغــداد، وقادها 

ــاين،  ــم العث ــة للحك ــة الخاضع ــات العربي ــون يف الوالي ــاء، واملثقف ــان، والوجه األعي
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والنــواب العــرب يف مجلــس املبعوثــان، ويف مقدمتهــم شــكري العســيل نائــب دمشــق 

الــذي فضــل العــزل مــن منصبــه يف قامئمقاميــة النــارصة عــى املوافقــة والتوقيــع عــى 

ــن عامــر  ــني يف ســهل مــرج اب ــة القامئت ــة، والعفول ــي الفول ــع أرايض قريت ــة بي معامل

للحركــة الصهيونيــة، وعندمــا انتخــب نائبــا يف مجلــس املبعوثــان لدورتــني متتاليتــني، 

ــن  ــاع ع ــة الدف ــة يف معرك ــطينيني بخاص ــة، والفلس ــرب بعام ــواب الع ــد الن كان رائ

أرايض الجفتلــك. 

ونتيجــة للمقاومــة الشــعبية عدلــت الحكومــة العثانيــة عــن موقفها، واســتبدلت 

ــايل  ــن أه ــام م ــق- بيهم-إس ــوة رسس ــروع األخ ــام 1914م، مب ــر ع ــروع األصف م

لبنــان بغيــة التحايــل، وااللتفــاف عــى الهبــة الشــعبية التــي أحدثهــا مــروع األصفر، 

ــا  ــكان يف تطوراته ــة والس ــغال الحكوم ــة األوىل، وانش ــرب العاملي ــروف الح إال أن ظ

العســكرية، قــد جمــد املشــاريع التــي باتــت تســتهدف أرايض الجفتلــك الســلطاين يف 

األغــوار، وغرهــا يف فلســطني.

ــف  ــام زح ــه أم ــة في ــا ال رجع ــطني رحي ــن فلس ــة ع ــة العثاني ــل الدول وبرحي

ــتهدف أرايض  ــتعارية، تس ــاريع االس ــادت املش ــام 1918م، ع ــاين ع ــش الريط الجي

الجفتلــك بصــورة علنيــة، ورأت ســلطات االحتــال الريطــاين أن رقبــة هــذه األرايض 

باتــت يف يدهــا لكونهــا تعــود إىل الخزينــة العثانيــة، وبالتــايل مــن حقهــا أن تتــرف 

ــا تعــرتف  ــا جعــل منه ــة الشــعبية تجــاه هــذه النواي ــا تشــاء، إال أن املقاوم ــا ك به

ــة الســلطان، وقامــت  ــي وضعوهــا تحــت حاي ألهــايل ســهل بيســان بأراضيهــم الت

ــا يف املصــادر  ــق عليه ــا أطل ــرة أخــرى، وهــو م ــو م ــر الطاب ــم يف دفات بتســجيلها له

املختلفــة اســم«اتفاقية بيســان غــور املدورة«املرمة مــع املزارعــون يف 1921/10/19م، 

وعمــا بذلــك أقــرت حكومــة االنتــداب بحقــوق املزارعــني يف مدينــة بيســان، و)17(

قريــة و)4(قبائــل بدويــة هــي: ســرين، وســمر، ودنــه، والطــرة وكفــر مــر، وكفــره، 

وكوكــب، واملطلــة، وجبــول، ويبــى، والبــرة، واملرصــص، والســامرية، واالرشفيــة، وتــل 

ــه، وقــد  ــة، والبشــتاوية، والصقــر، والباون الشــوك، وجــر املجامــع، وعــرب الغزاوي

مثــل املزارعــون يف االتفاقيــة املحامــي الشــهر وديــع البســتاين رئيــس لجنــة الدفــاع 

ــون،  ــرت ابرامس ــر ال ــة امليج ــة املحتل ــة الريطاني ــل الحكوم ــا مث ــن األرايض، بين ع

ــداب. ــرة األرايض يف حكومــة االنت ــر دائ مدي

ــض  ــون بجــد عــى تفوي ــذي كان املزارعــون يف ســهل أريحــا يعمل ويف الوقــت ال
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أراضيهــم بأســائهم عــى غــرار أهــايل غــور طريــا وبيســان اخــذ الــركات الصهيونية 

تدفــع باتجــاه تحريــض أبنــاء الســلطان عــى املطالبــة بــأرايض، والدهــم يف املحاكــم 

ــك،  ــاء ذل ــا لق ــد يدفعوه ــي ق ــف الت ــة التكالي ــع كاف ــم بدف ــد له ــة، والتعه املحلي

وانســجاما مــع هــذا أقــرت محكمــة يافــا حقوقهــم يف)1.3(مليــون دونــم مــن أرايض 

ــتطيع أن  ــات ال تس ــن بيان ــا م ــا لديه ــة أن م ــطني، بحج ــرة يف فلس ــك املنت الجفتل

تبطــل ادعاءاتهــم، ثــم عــادت لتقــر بإمكانيــة حــل األمــر وديــا، إال أن يقظــة الشــعب 

واملجلــس اإلســامي األعــى قــد اجــر الســلطات الريطانيــة عــى االعــرتاف بحقــوق 

املزارعــني تفويــض أرايض الجفتلــك لهــم مــن جديــد.

رابعا:النتائج والتوصيات:-
النتائج:-

يف ضــوء العــرض فقــد توصــل الباحــث إىل مجموعــة مــن النتائــج التــي البــد وان 

تبنــى عليهــا بعــض التوصيــات املهمــة واملتمثلــة فيــا يــأيت:-

اإللجــاء نظــام حايــة عرفــه العــرب قبــل اإلســام، واســتمر يف الدولــة 	 

اإلســامية، وقــد اســتخدمه الســلطان عبــد الحميــد، لحايــة حقــوق الرعيــة، 

ــا. ــرض له ــت تتع ــي كان ــة الت ــة، والبري ــار الطبيعي ــن األخط ــة م والدول

مل يكــن إلجــاء الســلطان عبــد الحميــد يف فلســطني نظــام حايــة، وحســب 	 

ــة  ــك حمل ــد ذل ــا يؤي ــتثار يف آن واحــد، وم ــار، واس ــل كان مــروع اع ب

االعــار التــي قــام بهــا، والتوجهــات االســتثارية الطموحــة التــي تبناهــا يف 

ــف املســتنقعات. ــري، واســتصاح األرايض، وتجفي مشــاريع ال

ــادة 	  ــام 1909م، وإع ــم ع ــن ســدة الحك ــد ع ــد الحمي ــزل الســلطان عب إن ع

ــوار  ــك يف األغ ــل أرايض الجفتل ــد جع ــة ق ــة العثاني ــك للخزين أرايض الجفتل

ــتعارية. ــاريع االس ــام املش ــط اهت ــطينية مح الفلس

متكنــت الرعيــة يف فلســطني ونخبهــا املثقفــة، وقياداتها السياســية، من إفشــال 	 

ــى  ــت ع ــك، وفرض ــتهدفت أرايض الجفتل ــي اس ــتعارية، الت ــاريع االس املش

ــا  ــداب الريطــاين مــن بعدهــا االعــرتاف بحقوقه ــة، واالنت الحكومــة االتحادي

غــر القابلــة للتقــادم أو التــرف.
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التوصيات:-
يف ضوء النتائج املتقدمة فان الباحث يويص مبا ييل:-

ــة ألرايض . 1 ــة قوي ــة حاي ــاء مظل ــطينية بإنش ــة الفلس ــلطة الوطني ــادر الس أن تب

األغــوار، ومزارعوهــا عــى غــرار املظلــة العثانيــة قــادرة عــى الصمــود يف وجــه 

التحديــات الطبيعيــة والبريــة.

ــذي تأســس . 2 إنشــاء صنــدوق فلســطيني أو عــريب عــى غــرار صنــدوق األمــة ال

إبــان فــرتة االنتــداب، مهمتــه رشاء األرايض املســتهدفة باملشــاريع االســتعارية، 

ــري  ــف خ ــا إىل وق ــار األرايض، وتحويله ــارسة وتج ــاط الس ــد لنش ــع ح ووض

لإلنفــاق عــى املؤسســات الوطنيــة العاملــة يف إقليــم األغــوار كالرتبيــة والتعليــم 

والصحــة وغرهــا مــن وجــوه الخــر.

ــرى . 3 ــيل وأخ ــكري العس ــة ش ــم مدرس ــوار باس ــدارس يف األغ ــدى امل ــمية إح تس

باســم وديــع البســتاين لتخليــد دورهــم الوطنــي يف الدفــاع عــن أرايض فلســطني 

ــوار.      ــا ارايض األغ ويف مقدمته
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زلزالية منطقة البحر الميت واألغوار
 وتخفيف مخاطر الزالزل

د. جالل الدبيك، 
مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، جامعة النجاح الوطنية
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ملخص:
ــراء  ــل الخ ــا يجع ــا، م ــور األردن بخصائصه ــت وغ ــر املي ــة البح ــرد منطق تتف

يعترونهــا »مختــراً طبيعيــاً وحيــد مــن نوعــه عــى مســتوى العــامل«، وذلــك ألهميتهــا 

البحثيــة يف العديــد مــن املجــاالت، وأهمهــا: املنــاخ، والتنــوع الحيــوي النبــايت 

والحيــواين، واملصــادر الطبيعيــة، وطبيعتهــا الجيولوجيــة والزلزاليــة، وغرهــا. وتعتــر 

هــذه املنطقــة جــزءاً مــن حفــرة االنهــدام اآلســيوي اإلفريقــي، وبالتــايل فإنهــا منطقــة 

نشــطه زلزاليــاً، حيــث تعرضــت عــر العصــور إىل العديــد مــن الــزالزل املدمــرة. ومــن 

ــر )االرضار  ــتويات املخاط ــاع مس ــم ارتف ــر ال ينج ــم املخاط ــم تقيي ــر عل ــة نظ وجه

والخســائر( الناتجــة عــن التهديــدات أو األخطــار الطبيعيــة وغــر الطبيعيــة عــن قــوة 

ــة  ــي إىل نوعي ــكل رئي ــك بش ــود ذل ــد يع ــب، إذ ق ــزال( فحس ــه )الزل ــر نفس الخط

املبــاين ومــدى قابليتهــا لإلصابــة الزلزاليــة، إضاقــة إىل ضعــف الجاهزيــة لاســتجابة 

للكــوارث. 

ــن  ــف م ــاملة للتخفي ــة ش ــة وطني ــود سياس ــة وج ــى أهمي ــوء ع ــليط الض ولتس

مخاطــر الــزالزل يف هــذه املنطقــة، ستســتعرض ورقــة العمــل عــدد مــن املواضيــع، 

أهمهــا: حركــة الصفائــح التكتونيــة العربيــة واإلفريقيــة، وأنظمــة الصــدوع األرضيــة 

ــزالزل ومقــدار درجاتهــا،  ــة النشــطة يف املنطقــة، وأســباب حصــول ال ــؤر الزلزالي والب

املوقــع  الرتبــة  وتأثــر طبيعــة  واملنشــاَت،  للمبــاين  الزلزاليــة  اإلصابــة  وقابليــة 

ونوعيتهــا. وتســتعرض الورقــة كذلــك عــدداً مــن نتائــج الدراســات التــي تــم إجراؤهــا 

ــة  ــبكة الوطني ــروع الش ــاً، وم ــة حالي ــد القامئ ــات الرص ــع محط ــة، وتوزي يف املنطق

للرصــد الزلــزايل الــذي ســيتم تنفيــذه قريبــاً، ومــروع تخفيــف مخاطــر الــزالزل يف 

فلســطني )SASPARM(. كــا تتضمــن عــدداً مــن التوصيــات، أبرزهــا: رضورة مراعــاة 

عوامــل تأثــر تربــة املوقــع، وإنتــاج خرائــط تفصيليــة الســتخدامات األرايض، وعمــل 

ــوارث. ــة للمخاطــر وإدارة الك مخططــات تفصيل
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مقـــــــدمـة     
إن أســوأ الكــوراث الطبيعيــة التــي شــهدتها الكــرة األرضيــة كان ســببها يف الغالــب 

الــزالزل، فقــد تؤثــر عــى بقــاع عديــدة مــن الكــرة األرضيــة بصــورة دوريــة ومنتظمــة 

ــني  ــا الحالت ــة مســببة يف كلت ــع أخــرى بصــورة مفاجئ ــر عــى مواق ــد تؤث ــاً، وق تقريب

الكــوارث والدمــار، مــا جعــل العلــوم الهندســية تركــز اهتامهــا  عــى دراســة تلــك 

الــزالزل وتحليلهــا وصــوالً إىل إيجــاد معايــر وكــودات بنــاء لتصميــم وتنفيــذ منشــآت 

مقاومــة ألفعــال الــزالزل.

وتُعــرف الــزالزل عــى أنهــا ظاهــرة جيوفيزيائيــة بالغــة التعقيــد، تظهــر كحــركات 

ــة  ــك نتيج ــني، وذل ــوج عنيف ــاش ومت ــكل ارتع ــى ش ــة ع ــرة األرضي ــوائية للق عش

إلطــاق كميــات هائلــة مــن الطاقــة مــن باطــن األرض، وهــذه الطاقــة تتولــد نتيجــة 

ــذه  ــرض ه ــايل تع ــطحية، وبالت ــات األرض الس ــة يف طبق ــارات أرضي ــول انكس لحص

ــة او بالقــرب منهــا إلزاحــات  الطبقــات وبشــكل خــاص يف منطقــة الصــدوع األرضي

عموديــة و/ اوأفقيــة بــني صخــور األرض، وذلــك نتيجــة لتعرضهــا املســتمر للتقلصــات 

ــزالزل يف شــدتها مــن هــزات خفيفــة  ــرتواح ال ــرة، وبشــكل عــام،  ت والضغــوط الكب

بســيطة الــرضر، إىل هــزات عنيفــة تــؤدي إىل تشــقق ســطح األرض، وتكويــن الحيــود 

ــخ.  ــاه... ال ــاء واملي ــاين والطــرق وخطــوط الكهرب ــم املب ــة وتحطي ــات األرضي واالنزالق

ويتعاظــم تأثــر الهــزات يف األرايض الضعيفــة وخصوصاً يف الرواســب الرمليــة والطينية 

حديثــة التكويــن.

   Earthquake Causes أسباب حصول الزالزل
ــث  ــة، حي ــزات األرضي ــة أســباب حصــول اله ــدم، حــاول اإلنســان معرف ــذ الق من

أظهــرت املراجــع التاريخيــة القدميــة أن الشــعوب واألمــم القدميــة، التــي عاشــت فوق 

الكــرة األرضيــة، حاولــت إعطــاء تفســر لظاهــرة الــزالزل، إال أن جميــع هذه التفاســر 

ــع  ــض املراج ــرت بع ــد أظه ــاً، وق ــات أحيان ــاطر والخراف ــار األس ــن إط ــرج ع مل تخ

العلميــة العربيــة ) ايلــوش 1996، والســنوي 1997( إمكانيــة عــودة التفســر العلمــي 

ــث أعطــى تفســراً ألســباب  ــن ســينا، حي ــة اب ــرة إىل العام ــزالزل ألول م ألســباب ال
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حصــول الــزالزل فيــه الكثــر مــن الصحــة. أمــا يف العــر الحديــث وتحديــداً يف بدايــة 

القــرن التاســع عــر يعتــر العــامل اولدهــام )Oldham( والعــامل ريــد )Reid(، مــن 

ــزالزل. وبشــكل  ــة حــدوث ال ــة لتفســر عملي ــوا األســس الفيزيائي ــن وضع ــل م أوائ

عــام، ميكــن تصنيــف املصــادر الطبيعيــة املســببة للهــزات األرضيــة اىل مــا يــيل:-

أسباب طبيعية ال دخل لإلنسان بها.أ. 

وميكــن أن تحــدث الــزالزل نتيجــة لعــدد مــن الظواهــر الطبيعيــة منهــا: الــزالزل 

 ،Volcanic Earthquakes ــة ــزالزل الركاني ــة Tectonic Earthquakes، وال التكتوني

.Collapse Earthquakes ــة ــزالزل االنهياري وال

ب – أسباب غر طبيعية.

 )Man-Made Earthquakes( وهــي الــزالزل التــي تنتــج مــن نشــاطات اإلنســان

التــي تخــل باتــزان القــرة األرضية مثــل: التفجــرات الكياويــة والنوويــة، والردميات 

والحفريــات مثــل البحــرات الصناعيــة الكبــرة واملحاجــر العماقــة، واســتخراج 

كميــات كبــرة جــداً مــن امليــاه الجوفيــة والســوائل، وحقــن الســوائل يف بعــض أماكــن 

التنقيــب او اســتخراج النفــط.

ــكلة  ــح املش ــبية للصفائ ــة النس ــة للحرك ــة نتيج ــزالزل التكتوني ــأ ال ــاً تنش وعموم

للقــرة األرضيــة، حيــث يبــدأ تراكــم االجهــادات الداخليــة يف الصخــور الواقعــة عــى 

حــدود الصفائــح املتحركــة، وعندمــا تصبــح قيــم االجهــادات املرتاكمــة اكــر مــن قيمة 

االجهــادات القصــوى التــي ميكــن ان تتحملهــا الصخــور فــإّن ذلــك يــؤدي إىل تشــكل 

ــة حــول  ــادات عالي ــف، وبســبب وجــود اجه ــق( عــر الســطح الضعي صــدوع )فوال

التشــققات تنتــر وتتكاثــر التشــققات، األمــر الــذي يــؤدي إىل حصــول تحــرك فجــايئ 

ــة مــن الطاقــة  ــة هائل للصخــور يف منطقــة التشــققات، مــا يــؤدي إىل إطــاق كمي

املرتاكمــة وبشــكل فجــايئ محدثــة زلــزاالً يف املنطقــة. وتعتــر الهــزات التكتونيــة أهــم 

ــكيل للهــزات  ــة، فهــي تشــكل 90 % مــن العــدد ال ــة الطبيعي ــواع الهــزات األرضي أن

املســجلة.
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ــاء  ــتنتج العل ــة )Crustal Movements (، اس ــح القري ــة الصفائ ــبب حرك بس

ــى  ــة ع ــنة متاصق ــون س ــل 200 ملي ــت قب ــة كان ــة الحالي ــرة األرضي ــارات الك أن ق

ــة  ــي )Panangea(، ونتيج ــم البانج ــا اس ــق عليه ــدة أطل ــة واح ــارة عماق ــكل ق ش

ــن  ــني م ــات املاي ــرات أو مئ ــرور ع ــع م ــاري، وم ــاف الصه ــتمرة لغ ــة املس للحرك

ــا  ــوالً إىل وضعه ــع، وص ــدة قط ــي إىل ع ــكل تدريج ــي بش ــمت البانج ــنني، انقس الس

الحــايل. ويعتقــد بــأن الحركــة النســبية لصفائــح القــرة األرضيــة )شــكل1( ســتبقى 

عامــل تغيــر يف بنيــة القــرة األرضيــة، فتصــادم صفيحتــني، أو تباعدهــا أو حركتهــا 

ــس األرض  ــر يف تضاري ــت تؤث ــا زال ــرت وم ــض، أث ــا البع ــبة لبعضه ــة، بالنس الجانبي

مكونــًة الوديــان واالخاديــد يف منطقــة التباعــد )تباعــد الصفائــح(، والجبال والساســل 

الجبليــة يف منطقــة التصــادم. ومــن االمثلــة عــى تصــادم الصفائــح، وتكوين الساســل 

الجبليــة، تكويــن سلســلة جبــال طــوروس وزاغــروس يف كل من تركيــا وايران والناشــئة 

عــن اصطــدام الصفيحــة العربيــة مــع الصفيحــة االيرانيــة )صفيحــة اوراســيا(، انظــر 

ــة،  ــه بســبب هــذه الحركــة للصفيحــة العربي ــر أن ــر بالذك الشــكل )2(، ومــن الجدي

فــإن ابتعادهــا عــن الصفيحــة األفريقيــة يــؤدي إىل حصــول اتســاع يف عــرض البحــر 

األحمــر قيمتــه 2 ســم ســنوياً يف مناطقــه الجنوبيــة، وباالعتــاد عــى الحركــة النســبية 

للصفائــح، ولتكويــن القــارات يعتقــد أن البحــر األحمــر مل يكــن موجــوداً قبــل عرات 

املايــني مــن الســنني. 

)Pop I, 1985( اتجاه الحركة النسبية لصفائح القرة األرضية ومواقع الصدوع  القارية :)شكل )1
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 Seismicity of Palestine    النشاط الزلزالي في فلسطين 
 Rift ــة ــدام االقليمي ــرة االنه ــداداً لحف ــا، امت ــدام يف منطقتن ــرة االنه ــر حف  تعت

ــج   ــن خلي ــد م ــي متت Valley، الت

عــدن يف البحــر االحمــر حتــى خليــج العقبــة، ثــم تســتمر يف وادي عربــة والبحــر 

امليــت وحــول نهــر األردن

)DESERT Team, 2004( اتجاه حركة الصفيحة العربية :)شكل )2

ــة املســتمرة يف  ــؤدي الحرك ــا، وت ــا يف تركي ــى تصــل اىل أنطاكي ــا، حت وبحــرة طري

الصفيحــة العربيــة اىل ابتعادهــا عــن الصفيحــة االفريقيــة باالتجــاه الشــايل الرقــي، 

واصطدامهــا بصفيحــة األناضــول انظرالشــكل )2(  وتتحــرك يف الوقــت ذاتــه يف 

اتجاهــات أفقيــة وعموديــة عــى طــول حفــرة االنهــدام التــي تفصلهــا عــن صفيحــة 

ــدوع  ــة الص ــبب نوعي ــة، وبس ــة االفريقي ــن الصفيح ــة ع ــيناء املتفرع ــطني- س فلس

ــر  ــة )Transform faults انظ ــدوع تحويلي ــوار )ص ــت واالغ ــر املي ــة البح يف منطق

االشــكال )2( و )3(، تتحــرك فلســطني مبتعــدة عــن االردن بحركــة نســبيه تحويليــة 

ــوب مبعــدل 5 – 7 مــم ســنوياً.  بأتجــاه الجن
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 يتأثــر النشــاط الزلــزايل، بشــكل عــام، مبوقــع الــدول وتاريــخ الــزالزل يف املنطقــة، 

وتصنــف مناطــق الدولــة عــادة إىل مناطــق شــدة زلزاليــة محتملــة، حيــث يؤخذ بعني 

ــر طــول هــذه الصــدوع  ــة، وأث ــر الصــدوع الجيولوجي ــار يف هــذا التصنيــف أث االعتب

ــت املنطقــة  ــي رضب ــة الت ــخ الحــوادث الزلزالي ــة إىل تاري )انظــر الشــكل 3(، باالضاف

ــاورة،  ــق املج ــطني، واملناط ــة إىل ان فلس ــات التاريخي ــر املعلوم ــور. وتش ــر العص ع

ــرة عــر العصــور )انظــر الشــكل 4(،  ــة املدم ــزات األرضي ــن اله ــد م تعرضــت للعدي

ــي  ــن 1987 واالتاب ــز الدي ــة 1986 وع ــو دي ــنوي 1997، واب ــادر )الس ــاً للمص وتبع

 Hussein Malkawi 1999 1992، وحمــودة 1990، واملوســوعة الفلســطينية 1984 و

واخــرون(، ميكــن ذكــر اهــم هــذه الحــوادث:

دمــار مدينــة أريحــا وســقوط جدارهــا الحصــني عــدة مــرات )17مــرة(، وذلــك . 1

خــال الحقبــة التاريخيــة مــن 3000 ق.م اىل 2300 ق.م.

ــر . 2 ــوار نه ــة يف ج ــة الرقي ــى الضف ــة ع ــل( الواقع ــة فح ــا )طبق ــار بي - دم

األردن عــام 746م.

- الزلزال الذي دمر مدينة جرش قبل أكر من ألف سنة.. 3

- وهنــاك تواريــخ موثقــة لحــدوث زالزل تأثــرت بهــا معظــم املــدن واملناطــق . 4

الفلســطينية أهمهــا:
 

الــزالزل التــي حصلــت يف األعــوام: 1656-1546-1402-1339-1212-1202-1068-

-1923-1903-1900-1896-1873-1872-1859-1854-1837-1834-1759-1666

.1995  -1954-1927

أمــا اهــم املــدن والبلــدات التــي تأثــرت بهــذه الــزالزل فكانــت طريــة، وصفــد، 

وعــكا، وحيفــا، ويافــا، والقــدس، ونابلــس، وأريحــا، والنــارصة، وغــزة، ومنطقــة البحــر 

امليــت ووادي األردن، باالضافــة اىل منطقــة أم الــررشاش )خليــج العقبــة(. وياحــظ أن 

معظــم املــدن الفلســطينية قــد تأثــرت بالــزالزل التــي حصلــت، والتــي تــم توثيقهــا 

ــا  ــم ذكره ــي ت ــدن الت ــع امل ــر جمي ــر مل تتأث ــة، وللتذك ــنة املاضي ــف س ــال األل خ

بجميــع الــزالزل التــي حصلــت بنفــس الدرجــة، وذلــك العتــاد شــدة التأثــر عــى 

عــدة عوامــل، أهمهــا موقــع املدينــة بالنســبة ملركــز الزلــزال، وقــوة الــزالزل فمثــاً، يف 
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حالــة كان مركــز الــزالزل منطقــة أريحــا والبحــر امليــت، يكــون تأثــر شــدة الزلــزال 

عــى منطقــة أريحــا ووادي األردن، واملنطقــة املمتــدة مــن نابلــس اىل القــدس أشــد 

من املناطـــق األخـــرى )الدبيــك 1999(.

شكل )3(: الخارطة التكتونية لفلسطني

 واألردن و املناطق املجاورة

ومــن أهــم الــزالزل التــي رضبــت فلســطني، خــال القرنــني املاضيــني، زلــزال األول 

مــن كانــون الثــاين ســنة 1837، وكان مركــزه قــرب مدينــة صفــد، وقــد انتــر اثــره يف 

املنطقــة كلهــا وتجــاوز عــدد ضحايــاه خمســة آالف شــخص.

شكل )4(: النشاط الزلزايل والبؤر

             الزلزالية يف منطقة البحر

             امليت واالغوار. 

)DESERT   مروع(             
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وأدى اىل حصــول دمــار يف عــدد مــن القــرى يف منطقــة طريــا )ابــو ديــه 1986(. 

ومــن الــزالزل املعروفــة التــي حصلــت خــال القــرن العريــن الزلــزال الــذي حصــل 

ــوب  ــى جن ــد حت ــزال امت ــر الزل ــار اىل ان أث ــكل )5( ويش ــر الش يف 1927/7/11 انظ

لبنــان، وســبب مقتــل 350 نســمة وتحطيــم 800 منــزل يف منطقــة نابلــس، وقــد تــم 

تقديــر قوتــه بـــ 6.2 درجــات عــى مقيــاس ريخــرت.

شكل )5(: انهيارات يف مباين يف البلدة القدمية – مدينة نابلس، زلزال 1927.

وبتاريــخ 11 شــباط مــن العــام 2004 تعرضــت فلســطني والــدول املجــاورة لزلــزال، 

وكانــت درجتــه 5.1 حســب مقيــاس ريخــرت، وان كانــت قــوة هــذه الدرجــة تصنــف 

تقريبــاً بالخفيفــة أو الضعيفــة، إال أنهــا قــد أحدثت أضـــراراً وانـهـيـــارات فـــي عـــدد 

مـــن الـمـبـانـــي )Al-Dabbeek and Kilani 2005(، وقد كان السبب الرئيي لهذه 

االرضار واالنهيــارات، هــو تــدين نوعيــة وســوء هــذه املبــاين وليــس قــوة الزلــزال.

ــال تـعـــرض كـــل مـــن فلـسـطـيـــن واألردن لــزالزل فـــي  وبـخـصـــوص احـتـمـ

 Al-Tarazi 1992,( الـمســتـقــبـــل، أظــهـــر الـعـديـد مــن الـدراســـات الـزلـزالـيـة

Desert 2000, El-Isa 1987,  Husein Malkawi and Fahmi 1999,  USAID-

MERC 2004, and others( انــه وباالســتناد اىل:

طبيعة موقع املنطقة »حفرة االنهدام« ووجود الفوالق والتصدعات األرضية فيها.. 1
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والتاريخ الزلزايل للمنطقة والفرتات الزمنية التي يتكرر فيها حصول الزالزل،. 2

وتســجيات محطــات الرصــد، حيــث اظهــرت هــذه التســجيات وجــود نشــاط . 3

زلــزايل يف عــدد مــن املواقــع. 

يحتمــل أن تتعــرض املنطقــة يف املســتقبل القريــب )بدايــة القــرن الواحــد 

ــع أن  ــن املتوق ــث م ــبياً، بحي ــوي نس ــة أو ق ــدل الدرج ــزال معت ــن ( اىل زل والعري

تــرتواح درجتــه بــني 6-6.5 درجــة حســب مقيــاس ريخــرت، وتوقعــت بعــض الدراســات 

احتــال تجــاوز هــذه الدرجــة اىل 7 درجــات، أمــا بخصــوص املركــز الســطحي لهــذا 

الزلــزال، فقــد رجــح بعــض الخــراء بــأن يكــون شــال البحــر امليــت، يف حــني توقــع 

ــه، واســتناداً إىل  ــأن يكــون جنــوب البحــر امليــت، أو يف منطقــة وادي عرب آخــرون ب

ــطحي يف  ــزه الس ــون مرك ــبيا( ويك ــوي نس ــوي ) ق ــزال ق ــل زل ــدوري يحص ــن ال الزم

هــذه املناطــق عــادة كل 80 – 100عــام، يف حــني يتكــرر حصــول الزلــزال الــذي مركــزه 

الســطحي يف منطقــة بيســان او يف شــال فلســطني كل 200 أو 250 ســنة، وقــد 

أظهــرت بعــض الدراســات أن مقــدار درجتــه قــد تصــل اىل 7 درجــات أو أكــر، علــاً 

أن آخــر مــرة حصــل زلــزال وكان مركــزه الســطحي يف هــذه املنطقــة كان عــام 1759، 

ــكات. ــرة يف األرواح واملمتل ــه اىل حصــول خســائر كب ــد أدى يف حين وق

)PGA Map(  خارطة التسارع الزلزالي االرضي
ــات  ــد سياس ــية يف تحدي ــل الرئيس ــم العوام ــن أه ــة م ــط الزلزالي ــر الخرائ تعت

اســتخدام الــدول لــألرايض، باإلضافــة لرضورتهــا عنــد تصميم املنشــآت ملقاومــة الهزات 

األرضيــة، وهــذا مــا جعــل وحــدة علــوم األرض وهندســة الــزالزل يف جامعــة النجــاح 

الوطنيــة، ومــن خــال بعــض املشــاريع البحثيــة الدوليــة اىل اعطــاء االولويــة لعمــل 

خارطــة ذروة التســارع االريض الزلــزايل )PGA Map(، انظــر الشــكل )6(، ويظهــر مــن 

هــذه الخارطــة ان منطقــة البحــر امليــت واالغــوار تصنــف ضمــن املنطقــة الزلزاليــة 

الثالثــة )Z = 0.3(، وهــذا يعنــي ان التســارع الزلــزايل االريض عــى الصخــر ميثــل 30% 

مــن قيمــة تســارع الجاذبيــة االرضيــة، وتعتــر هــذه املنطقــة االخطــر زلزاليــاً مقارنــة 

مــع املناطــق االخــرى، وقــد تــم االشــارة اىل هــذه املنطقــة باللــون االحمــر.
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تخفيف مخاطر الزالزل Seismic Risk Mitigation )نتائج وتوصيات(

بشكل عام، تعتمد شدة تأثر الزالزل عى عدد من العوامل، أهمها:

مقدار )قوة( الزلزال وعمق مركزه الجويف.. 1

بعد املركز السطحي للزلزال عن املنطقة املتأثرة.. 2

طبيعــة املنطقــة الجيولوجيــة، فنوعيــة وطبيعــة املوقــع لهــا تأثــر واضــح عــى . 3

شــكل الشــدة الزلزاليــة  

للمناطق املتأثرة.. 4

- نوعية وجودة البناء يف املناطق املتأثرة، و نوعية النظام اإلنشايئ. . 5

   

)PGA Map(  خارطة التسارع الزلزايل االريض :)شكل )6

وبنــاًء عــى احتــال تعــرض املنطقــة لــزالزل قويــة نســبياً، ويف ظــل إرتفــاع قابليــة 

ــدرات املؤسســات  ــة، وضعــف ق ــى التحتي ــاين وملنشــاَت البن ــة للمب ــة الزلزالي االصاب

الحكوميــة وغــر الحكوميــة لاســتجابة للطــوارئ، يتوقــع أن ينتــج عــن هــذه الــزالزل، 

ــر  ــد التأث ــع أن ميت ــكات ، ويتوق ــرة يف االرواح واملمتل مخاطــر )Risks( وخســائر كب

ــا، عــى املجتمــع الفلســطيني ومؤسســاته  ــة حدوثه ــزالزل، يف حال ــذه ال الســلبي له

لســنوات طويلــة. وللتخفيــف أو للحــد مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة بشــكل عــام 

ومخاطــر الــزالزل بشــكل خــاص، هنــاك حاجــة لتأســيس إدارة للمخاطر عى املســتوى 
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الوطنــي واملحــيل، ورضورة تبنــي سياســات وطنيــة واضحــة العتبــار الكــوارث أولويــة 

وطنيــة قامئــة عــى قاعــدة مؤسســاتيه صلبــة للتنفيــذ.

ميثــل عــدم إيــاء االهتــام بالتخفيــف مــن مخاطــر الكــوارث خطــراً بحــد ذاتــه، 

ــة، وفقــدان الثقــة  ــؤدي إىل تدهــور خطــر يف االقتصــاد والنظــم البئي إذ ميكــن أن ي

ــأن  ــل الســكان واملســتثمرين. ومــن أجــل التغلــب عــى االعتقــاد الســائد ب مــن قب

ــوارد  ــات األخــرى  وعــى امل ــع  األولوي ــس م ــوارث تتناف ــة  إدارة مخاطــر الك ميزاني

الشــحيحة، فــإن الحــد مــن املخاطــر يجــب أن يكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن التنميــة 

ــايل يجــب النظــر إىل تكلفــة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث عــى أنهــا  ــة، وبالت املحلي

ــة. اســتثار وليســت تكلفــة إضافي

ــع  ــزال املتوق ــدار درجــة الزل ــه ال تكمــن الخطــورة مبق ــر، أن ــر بالذك ــن الجدي وم

ــة  ــدم جاهزي ــن الخطــورة يف ع ــل تكم ــاس ريخــرت( ب )6 ال 7 درجــات حســب مقي

ــة  ــة أو البري ــوارث الطبيعي ــع الك ــل م ــاته للتعام ــه ومؤسس ــل فئات ــع بكام املجتم

بشــكل عــام ومــع الــزالزل بشــكل خــاص. واملشــكلة الحقيقيــة، ال تكمــن يف الزلــزال 

نفســه، »فالزلــزال ال يقتــل، ومــن يفعــل ذلــك هــي املبــاين أو الحرائــق أواالنزالقــات 

ــا. ــل تكمــن يف عــدم جاهزيتن ــزالزل«، ب التــي تثرهــا ال

 

ــراد  ــه االف ــاين من ــذي يع ــل ال ــة والخل ــدم الجاهزي ــص ع ــن تلخي ــاً ميك وعموم

ــيل: ــا ي ــات، مب واملؤسس

وجــود امنــاط معاريــة وإنشــائية يف املبــاين الدارجة محليــاً ال تلبــي املتطلبات 	 

العامــة، او متطلبــات الحــد األدىن للمباين املقاومــة للزالزل.

عدم وجود فعالة ادارة للكوارث واسناد الطوارىء.	 

ــني 	  ــذ بع ــتخدام االرايض، تأخ ــة الس ــة وطني ــط او سياس ــود تخطي ــدم وج ع

االعتبــار العامــل الزلــزايل والجيولوجــي يف االســتخدام، بحيــث يتــم مــن 

ــة، باالضافــة  ــة الزلزالي ــاء فــوق او قــرب الصــدوع االرضي خالهــا تجنــب البن

ــديد  ــدرة او ش ــة املنح ــية او الحوري ــوق األرايض الكلس ــاء ف ــب البن اىل تجن

االنحــدار، وذلــك بســبب قابليتهــا العاليــة لانزالقــات االرضيــة،  وخصوصــاً اذا 
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مــا تعرضــت للرطوبــة. ومــن الجديــر بالذكــر انــه حتــى بــدون وجــود قــوى 

زلزاليــة حصلــت انزالقــات ارضيــة يف عــدد مــن املواقــع املؤهولــة يف كل مــن 

ــك بســبب االســتخدام والقطــع والحفــر الخاطــىء يف  فلســطني واألردن، وذل

ــة . الرتب

عــدم وجــود وعــي لــدى املواطنــني بأســس وضوابــط الســامة العامــة بشــكل 	 

عــام وبأجــراءات الوقايــة والتهيئــة للــزالزل بشــكل خــاص.

عــدم وجــود هيئــات او مؤسســات تعنــي مبتابعــة تصميــم وتنفيــذ املنشــآت 	 

وفــق متطلبــات االكــواد الزلزاليــة.

ــدن 	  ــكل مــن امل ــة ل ــط للمخاطــر املحتمل ــات وخرائ ــود مخطط ــدم وج ع

الســكنية. والتجمعــات 

وغرهــا مــن العوامــل التــي تعــرض لهــا الباحــث يف العديــد مــن الدراســات 	 

واالبحــاث وفعاليــات التوعيــة العامــة التــي تــم تنفيذهــا مــن قبــل الباحــث 

خــال الســنوات املاضيــة.

وللتخفيــف مــن مخاطــر الــزالزل تــم خــال الفــرتة 2000 – 2014 تنفيــذ العديــد 

مــن الدراســات واملشــاريع البحثيــة، وبــورش يف تأســيس نــواة لشــبكة وطنيــة 

ــم انشــاء محطــة يف منطقــة العوجــا، وخــال  ــث ت ــزالزل حي فلسطســينية لرصــد ال

ــة:  ــق التالي ــات يف املناط ــن املحط ــيس عددم ــن تأس ــاء م ــيتم االنته ــام 2014 س الع

نابلــس وســلفيت وجنــني ويف جنــوب الضفــة الغربيــة، ويف العام 2012 بــورش يف تنفيذ 

مــروع تخفيــف مخاطــر الــزالزل يف فلســطني )SASPARM(، وملزيــد مــن التفاصيل 

حــول هــذا املــروع والفعاليــات التــي تــم تنفيذهــا للخفيــف مــن مخاطــر الكــوارث 

. )www.sasparm.ps(  يف فلســطني، ميكــن االطــاع عــى موقــع املــروع االلكــرتوين
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مقدمة:-
تعتــر منطقــة االغــوار عــى درجــٍة عاليــٍة مــن األهميــة وذلــك مــن عــدة أبعــاد، 

وعــى مســتوياٍت مختلفــة، ويحتــل البعــد الزراعــي لهــذه املنطقــة أهميــًة متميــزًة 

ــنة  ــرت س ــة ن ــة أليب عرف ــا دراس ــابقة، ومنه ــات الس ــن الدراس ــد م ــا العدي أبرزته

1984 وهــي بعنــوان »وادي األردن«، حيــث أكــدت هــذه الدراســة عــى أن منطقــة 

الغــور تشــكل جــزءا أساســيا مــن املرتكــز االقتصــادي والجغــرايف للضفــة الغربيــة. 

ومحافظــة أريحــا جــزء مــن هــذه املنطقــة، وهــي ال تســتمد أهميتهــا مــن كــرة 

عــدد ســكانها )مــا نســبته 1.8% مــن مجمــوع ســكان الضفــة الغربيــة حســب بيانات 

تعــداد الســكان لســنة 2007. )الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2012، النتائــج 

النهائيــة للتعــداد- جــدول )1(، ص62(، وال مــن اتســاع مســاحتها )10.5% مــن 

مســاحة الضفــة )الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2008، إحصاءات اســتعاالت 

ــي  ــا الت ــة فيه ــاحة االرايض الزراعي ــاع مس ــن اتس ــدول )4(، ص48(.وال م االرايض، ج

ــاز املركــزي  ــة )الجه ــة يف الضفــة الغربي التشــكل ســوى 0.19% مــن االرايض الزراعي

ــدول )7(، ص50(،  ــتعاالت االرايض، ج ــاءات اس ــطيني 2008، إحص ــاء الفلس لإلحص

وإمنــا تســتمد أهميتهــا مــن موقهــا الجغــرايف فهــي تقــع يف ظــل املطــر، وتنخفــض 

عــن ســطح البحــر مبــا يــرتاوح بــني 200-400م، مــا جعلهــا تنتــج املحاصيــل الزراعيــة 

ــق  ــكل املناط ــا تش ــا أنه ــة. ك ــق زراعي ــن مناط ــا م ــا يجاوره ــر ع ــت مبك يف وق

الحدوديــة لــارايض الفلســطينية املتاخمــة للحــدود االردنيــة.  

ــم النشــاط الزراعــي يف منطقــة األغــوار  ــة واحــدة مــن دعائ ــرك املــاء الزراعي وب

عامــة، ويف محافظــة أريحــا واالغــوار خاصــة، فقــد بينــت إحــدى الدراســات الســابقة 

لهــذه الــرك الــدور الفاعــل الــذي تقدمــه هــذه الــرك للقطــاع الزراعــي، ســواء مــن 

ناحيــة ترشــيد اســتهاك ميــاه الــري وزيــادة كفــاءة وســائل الــري املتبعــة،  أو مــن 

ناحيــة تنــوع املحاصيــل وزيــادة إنتاجهــا، فقــد ارتفعــت انتاجيــة الدونــم مــن بعــض 

ــاه  ــتخدام مي ــر يف اس ــم الكب ــة إىل التحك ــوايل 300%، إضاف ــة ح ــل الزراعي املحاصي

الــري يف الزراعــة )الــرك الزراعيــة يف منطقــة األغــوار، 1991(. وأعدادهــا يف املحافظــة 

ــٍد مســتمر، فقــد ازدادت أعدادهــا مــن 88 بركــة ســنة 1978، إىل 287 بركــة  يف تزاي

ســنة 2013)ملفــات دائــرة الزراعــة يف محافظــة أريحــا واالغــوار(، وهــذا يؤكــد عــى 

أهميــة دور الــرك يف نجــاح العمليــات الزراعيــة وزيــادة االنتــاج الزراعــي.
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مشكلة الدراسة:-
تتمثــل مشــكلة الدراســة يف عمليــة البحــث عــن أهميــة الــرك الزراعيــة وإبــراز 

دورهــا يف تنميــة النشــاط الزراعــي يف محافظــة أريحــا، وتوضيــح دورهــا يف ترشــيد 

اســتهاك ميــاه الــري، إضافــًة إىل دورهــا يف رفــع كفــاءة وســائل الــري املســتخدمة يف 

منطقــة الدراســة. 

أسئلة الدراسة:-
ــاء يف  ــرك امل ــتخدام ب ــة الس ــدوى االقتصادي ــول الج ــة ح ــئلة الدراس ــور أس تتمح

العمليــات الزراعــة يف محافظــة أريحــا، وهــل هنــاك حاجــة لاســتمرار يف بنــاء هــذه 

ــرك  ــذه ال ــه ه ــذي تقدم ــدور ال ــل ال ــاذا يتمث ــة؟ ومب ــتخدامها يف الزراع ــرك واس ال

ــة؟. ــة الزراعي للعملي

بيانات الدراسة:-
تشــكل البيانــات الصــادرة عــن دائــرة الزراعــة يف محافظــة أريحــا املصــدر الرئيــي 

ــواردة يف دراســات  ــات ال ــة البيان ــام ألهمي ــع اإلدراك الت ــة، م ــات هــذه الدراس لبيان

ســابقة كانــت قــد تطرقــت ملثــل هــذا املوضــوع.

أهمية الدراسة:-
ــائل  ــن الوس ــدة م ــث يف واح ــا تبح ــن كونه ــا م ــة أهميته ــذه الدراس ــتمد ه تس

األساســية املســتخدمة يف الزراعــة املرويــة يف منطقــة لهــا خصوصيــة زراعية وسياســية 

وأمنيــة.

أهداف الدراسة:-
ــاط  ــرك يف النش ــة دور ال ــى أهمي ــام ع ــاع الت ــة إىل اإلط ــذه الدراس ــدف ه ته

الزراعــي يف منطقــة الدراســة، وإبــراز هــذا الجــور لــذي الشــان واالهتــام، وخاصــة 

ــة  ــني يف منطق ــني والباحث ــدين الزراعي ــة واملرش ــاب االرايض الزراعي ــني واصح املزارع

ــن املناطــق. ــا م الدراســة ويف غره
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أهمية الدراسة:-
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة يف أنهــا تبــني لــذوي االختصــاص واالهتــام ممــن 

تــم ذكرهــم يف أهــداف الدراســة دور الــرك الزراعيــة يف ترشــيد اســتهاك ميــاه الــري 

الزراعــي ، ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن زيــادة املســاحات ازراعيــة املرويــة، وزيــادة 

االنتــاج الزراعــي االجــايل يف منطقــة الدراســة، إضافــًة إىل رفــع الكفــاءة االنتاجيــة 

لوحــدة املســاحة. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة:-
تتطلــب اإلحاطــة باإلطــار النظــري لهــذه الدراســة اإلطــاع عــى أكــر قــدٍر ممكــن 

ــرز  ــل أب ــت يف هــذا املوضــوع، ولع ــي بحث ــر الت ــن الدراســات والبحــوث والتقاري م

ــرة الزراعــة يف محافظــة  ــا نــر أو مل ينــر مــن معلومــات يف دائ هــذه املصــادر م

أريحــا، إضافــة إىل دراســة متخصصــة صــدرت عــن مركــز الدراســات الريفيــة التابــع 

ــكل  ــة بش ــذه الدراس ــت ه ــث تطرق ــنة 1991، حي ــة يف س ــاح الوطني ــة النج لجامع

مبــارش لهــذا املوضــوع عــى مســتوى منطقــة الغــور الفلســطيني كلــه.  

منهج الدراسة:-
ــاول  ــرر بتن ــي امل ــج التاريخ ــاع املنه ــة إتب ــذه الدراس ــراء ه ــة إج ــب طبيع تتطل

التطــور التاريخــي يف اســتخدام الــرك يف الزراعــة، كــا ســيتم إتبــاع املنهــج اإلحصــايئ 

نظــرا للتطــرق إىل دراســة التطــور الــذي حصــل يف أعــداد الــرك مــن فــرتة ألخــرى، 

وســيكون للمنهــج التحليــيل دور يف اســتكال إعــداد هــذه الدراســة.

لمحة عن الجغرافيا الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة:-
يقــع إقليــم الغــور االنهدامــي إىل الــرق مــن إقليــم املرتفعــات الجبليــة وبشــكٍل 

ــن  ــاوره م ــا يج ــة ع ــه الطبيعي ــم خصائص ــر يف معظ ــم مغاي ــو إقلي ــه، وه ــواٍز ل م

ــني 10- ــا ب ــطيني م ــب الفلس ــه يف الجان ــغ عرض ــذي يبل ــم- ال ــذا االقلي ــم، فه أقالي

12كــم- ينخفــض عــن مســتوى ســطح البحــر مبــا يــرتاوح بــني 200م إىل الجنــوب مــن 

بحــرة طريــا، وبــني 400م عنــد مســتوى البحــر امليــت، ويصنــف هــذا االقليــم ضمــن 
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االقاليــم الجافــة نظــراً ألن معدلــه الســنوي مــن االمطــار يقــل عــن 250ملــم.   

تشــكل أرايض محافظــة أريحــا جــزءاً مــن أرايض الغــور االنهدامــي، والــذي يعتــر 

أحــد املظاهــر الطبيعيــة لحفــرة االنهــدام اآلســيوي االفريقــي الــذي حــدث يف الزمــن 

.)www.arabiaweather.com(الجيولوجــي الثالــث، أي قبــل نحــو 25 مليــون ســنة

ويف الزمــن الجيولوجــي الرابــع حــدث العــر املطــر الــذي يعتــر الجــت املــايئ 

مــن أبــرز االنشــطة الطبيعيــة املميــزة لهــذا العــر، وبالتــايل تشــكلت تربــة الغــور 

الناتجــة عــن الحــت والرتســيب املــايئ، إضافــة إىل مــا قــام بــه نهــر االردن مــن عمليات 

حــت وترســيب ســاهمت هــي االخــرى بتشــكل هــذه الرتبــة. 

تبلــغ مســاحة محافظــة أريحــا واالغــوار نحــو 593 كــم2 مــن أصــل 5655كــم2 

ــن  ــبته 10.5% م ــا نس ــاحة م ــذه املس ــكل ه ــة، وتش ــة الغربي ــاحة الضف ــي مس وه

مســاحة الضفــة )الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2008، إحصاءات اســتعاالت 

االرايض، جــدول )4(، ص48(. ومتتــد هــذه املســاحة مــن الســواحل الشــالية للبحــر 

امليــت وحتــى منتصــف املســافة لطــول وادي االردن، وتشــغل هــذه املســاحة قســا 

مــن املنحــدرات الرقيــة لجبــال نابلــس ورام اللــه والقــدس.

وبالنســبة ملوضــوع الســكان يف هــذه املحافظــة، فيبلــع عــدد التجمعات الســكانية 

فيهــا أربعــَة عــَر تجمعــاً  أكرهــا تجمــع مدينــة أريحــا )شــكل رقــم1( ويعيــش يف 

ــغ 40403 نســمة،  هــذه التجمعــات نحــو 7273 أرسة، وبعــدد إجــايل للســكان يبل

ــب  ــة حس ــة الغربي ــكان الضف ــوع س ــن مجم ــبته 1.8% م ــا نس ــك م ــكلني بذل مش

بيانــات تعــداد الســكان لســنة 2007. )الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2012، 

النتائــج النهائيــة للتعــداد- جــدول )1(، ص62(.

ويف هــذه املحافظــة توجــد أقــل الكثافــات الســكانية مــن بــني محافظــات الضفــة 

ــاز  ــة الغربية()الجه ــم2 للضف ــمة ك ــل 415.7 نس ــمة/كم2، مقاب ــة )68.1 نس الغربي

ــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2008، إحصــاءات اســتعاالت االرايض، جــدول )4(،  املرك

ص48(.
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ــا  ــي كونه ــي طبيع ــت زجاج ــوار بي ــة األغ ــر منطق ــة تعت ــة الزراعي ــن الوجه وم

تقــع تحــت مســتوى ســطح البحــر, مــا يعطيهــا ميــزه مناخيــة نســبيه مــن 

ــتاًء, وتنتــج األغــوار نصــف  حيــث ارتفــاع درجــات الحــرارة صيفــاً واعتدالهــا ش

ــة. ــة الغربي ــه االســتوائية وشــبه االســتوائية يف الضف ــاج الخضــار ومعظــم الفواك  إنت

ــاس  ــر األس ــذي يعت ــي ال ــاع الزراع ــر القط ــرة لتطوي ــة كب ــرز إمكاني ــا ت ــن هن وم

ــة املســتدامة يف األغــوار ) )http://jerichoagr.blogspot.comهــذا  ــة الريفي للتنمي

ــل  ــن أص ــم2 م ــو 25.7ك ــا نح ــة أريح ــة يف محافظ ــاحة االرايض املزروع ــغ مس وتبل

ــزي  ــاز املرك ــة )الجه ــة الغربي ــة يف الضف ــاحة االرايض املزروع ــي مس ــم2 ه 13765ك

لإلحصــاء الفلســطيني 2008، إحصــاءات اســتعاالت االرايض، جــدول )7( ص50(. 

ومــا يجــدر ذكــره يف هــذا الخصــوص أن جميــع االرايض الزراعيــة يف املحافظــة تعتمــد 

عــى الــري بنظمــه املختلفــة. وبالتــايل ال يوجــد فيهــا زراعــة بعليــة، علــاً بــأن نســبة 

االرايض الزراعيــة املرويــة يف باقــي أرايض الضفــة تبلــغ 5.8% مــن مجمــوع االرايض 

الزراعيــة فيهــا )الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2008، إحصــاءات اســتعاالت 

االرايض، جــدول )7(، ص50(.

وتســاهم محافظــة أريحــا واالغــوار مبــا نســبته 2.8% مــن مجمــوع املســاحات 

املزروعــة بأشــجار الفاكهة والخــروات واملحاصيل الحقلية يف الضفــة الغربية )الجهاز 

املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2008، االجصــاءات الزراعيــة- جــدول )2( ص50(.  ويف 

ــوار يف  ــة األغ ــة يف منطق ــل الزراعي ــة للمحاصي ــدوى االقتصادي ــاب الج ــة لحس دراس

الظــروف الطبيعيــة والتــي قامت بهــا مديرية زراعــة محافظة أريحا واألغــوار، تبني أن 

 محصــول النخيــل والعنــب هــا األوفر حظــاً مــن الناحيــة االقتصادية وامليزة النســبية.

ويــأيت محصــول النخيــل أوالً نظــراً ألن احتياجــه املــايئ قليــٌل نســبياً، وميكــن 

عــى  عــاوة  املعالجــة،  العادمــه  وامليــاه  نســبياً  املالحــة  بامليــاه  يــروى  أن 

املبكــر  العنــب  أمــا  وخارجيــاً.  محليــاً  تســويقه  وســهولة  التخزينيــة  طبيعتــه 

فــان احتياجــه املــايئ أقــل بكثــر مــن املــوز, وال زال الســوق املحــيل بحاجــة 

 http://dahriya.com/?p=8075تصديــره إمكانيــة  مــع  إليــه,   ماســة 

ــه  ــا متثل ــاً مب ــرة قياس ــوار كب ــا واالغ ــة أريح ــة ملحافظ ــاهمة الزراعي ــر املس وتعت

املحافظــة مــن نســبة أعــداد الســكان فيهــا والبالغــة نحــو 1.8% مــن مجمــوع ســكان 
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الضفــة كــا بينــا ســابقاً. وإذا مــا أضفنــا إىل ذلــك ميــزة نضــوج املزروعــات يف أوقــات 

ــة يف  ــرايف ألرايض املحافظ ــع الجغ ــم املوق ــة بحك ــق الضف ــة مناط ــن بقي ــرة ع مبك

ظــل املطــر وانخفاضهــا عــن مســتوى ســطح البحــر، عندهــا نــدرك األهميــة الكبــرة 

لانتــاج الزراعــي يف محافظــة أريحــا واالغــوار.

المصادر المائية في منطقة الدراسة:-
يتصــف الوضــع املــايئ يف محافــة أريحــا واالغــوار بشــح املصــادر املائيــة، فبالنســبة 

ــدل الســنوي لامطــار  ــغ املع ــد بل ــة جــداً، فق ــي قليل ــة فه ــك املنطق لامطــار يف تل

ــة  ــل البعلي ــة املحاصي ــي لزراع ــة ال تكف ــي كمي ــم، وه ــو 136 مل ــنة 2012 نح لس

))http://dahriya.com/?p=8075. ولهــذا يعتــر هــذا املصــدر مصــدراً ضعيفــا مليــاه 

الــري يف املحافظــة، ويف نفــس الوقــت يشــكل مصــدراً غــر مبــارش مليــاه الــري حيــث 

تشــكل ميــاه االمطــار مــن حــدود محافظــة أريحــا ومحافظــة رام اللــه مصــدراً مليــاه 

ســد العوجــا.

ــر  ــع، وتظه ــو الينابي ــرة للزراعــة - فه ــة كب ــاين - وهــو ذو أهمي ــا املصــدر الث  أم

ــنوي يف  ــا الس ــدالت تريفه ــا ومع ــع وتوزيعه ــداد الينابي ــدول )1( أع ــات الج بيان

محافظــة أريحــا واالغــوار، حيــث يتبــني أن عددهــا يبلــغ مثانيــة ينابيــع، موزعــة عــى 

عــدة مناطــق يف املحافظــة.

ــا  ــنوي يف محافظــة أريح ــا الس ــع ومعــدل تريفه ــدول )1(:  أعــداد الينابي ج

ــوار واالغ

الموقعاسم النبع
معدل التصريف السنوي 

)مليون م3(
النسبة المئوية لمعدل 
التصريف السنوي %

620اريحاعني السلطان
3.511.7اريحاعني واد القلط

4.715.7الديوكعني الديوك
2.58.3النويعمةعني النويعمة
0.72.3النويعمةعني الشوسة
723.3العوجاعني العوجا

0.62فصايلفصايل
516.7الجفتلك مروع الفارعة وعني شبيل
30100مجموع التريف السنوي

http://dahriya.com/?p=8075(( :املصدر                  
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ويضــاف إىل الينابيــع الســابقة نبعــني غــر مســتغلني هــا: نبــع عــني ديــر حجلــة 

مبعــدل تريــف ســنوي يبلــغ نحــو 131400م3، ونبــع عــني الفشــخة مبعــدل تريف 

ســنوي يبلــغ نحــو 3.5 مليــون م3.

ــغ  ــع يبل ــف الينابي ــوع تري ــدول )2( أن مجم ــات الج ــن بيان ــظ م ــن املاح م

30 مليــون م3 ســنوياً، يســاهم نبعــي العوجــا  وعــني الســلطان مبــا نســبته 43.3% 

مــن مجمــوع تريــف ينابيــع املحافظــة، أمــا أقــل اليانبيــع تريفــاً فهــو نبــع عــني 

ــغ نحــو 0.02%. ــل بنســبة تبل فصاي

 

ــدول  ــني الج ــة، ويب ــار االرتوازي ــو اآلب ــة ه ــاه يف املحافظ ــث للمي ــدر الثال واملص

)2( أعــداد هــذه اآلبــار وتوزيعهــا يف املحافظــة، حيــث يبلــغ عددهــا 155 بــر، وقــد 

اســتحوذت منطقــة اريحــا عــى أكــر عــدد منهــا - ســواء مــن حيــث العــدد االجــايل 

لآلبــار أو مــن حيــث أعــداد العاملــة منهــا - )بواقــع عــدد كيل يســاوي 95 بــراً، وعــدد 

العاملــة منهــا 58 بــراً( أي مــا نســبته %61.3 مــن اآلبــار الكليــة، و %57.3 مــن اآلبــار 

العاملــة.

جدول )2(:  أعداد اآلبار االرتوازية يف محافظة أريحا واالغوار يف سنة 2013.

المنطقة
كمية المياه المستخرجة عدد اآلبار االرتوازية

)م3 سنويًا( العاملةالكلية

95589125000أريحا

---الديوك

64730000النويعمة

13101825000العوجا

28223832500الجفتلك

-10فصايل

42547500مرج الغزال

53912500مرج النعجة

32365000الزبيدات

15510117337500املحموع
               املصدر: ملفات دائرة الزراعة يف محافظة أريحا واالغوار.
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ــدد  ــل، فع ــة عم ــة يف حال ــار يف املحافظ ــس كل اآلب ــه لي ــارة إىل أن ــدر االش وتج

ــا نحــو  ــاه املســتخرجة منه ــات املي ــغ كمي ــر، تبل ــغ 101 ب ــا تبل ــة منه ــار العامل اآلب

17.4 مليــون م3 ســنوياً. وتظهــر بيانــات الجــدول )2( أن منطقــة الديــوك ال يوجــد 

ــاد  ــي اعت ــا يعن ــل(، م ــن العم ــة ع ــة أو متوقف ــواٌء عامل ــة )س ــار ارتوازي ــا آب فيه

االرايض الزراعيــة يف هــذه املنطقــة عــى ميــاه نبــع الديــوك. كــا ياجــظ مــن بيانــات 

ــة  ــداد قليل ــدات ذات أع ــة والزبي ــرج النعج ــزال وم ــرج الغ ــق م ــدول أن مناط الج

ــري مــن  ــاه ال ــاك عــى رشاء مي ــة، وذلــك العتــاد املزارعــني هن ــار االرتوازي مــن اآلب

أصحــاب اآلبــار املوجــودة، ومــن رشكــة امليــاه القطريــة االرسائيليــة، وميكــن اعتبــار 

امليــاه املشــرتاة مــن هــذه الركــة مصــدراً رابعــاً مليــاه الــري يف املحافظــة، وبخاصــة 

ــا. املناطــق الشــالية منه

وحديثــاً توفــر مصــدر خامــس مليــاه الــري، يتمثــل يف ميــاه ســد العوجــا الــذي تــم 

ــغ الطاقــة التخزينيــة  ــوادي العوجــا، وتبل إنشــاؤه يف ســنة 2011 يف الحــوض االدىن ل

لهــذا الســد نحــو 750 ألــف م3، يتــم تجميعهــا مــن ميــاه االمطــار التــي تجــري عــر 

ــاه نبــع العوجــا الفائضــة عــن الحاجــة  ــال رام اللــه ومــن مي الســفوح الرقيــة لجب

يف فصــل الشــتاء، واملســتفيد املبــارش مــن ميــاه هــذا الســد هــو االرايض الزراعيــة يف 

منطقــة العوجــا.

تطور أعداد البرك في محافظة أريحا:-
بينــت إحــدى الدراســات الســابقة أن أن بدايــة إنشــاء الــرك الزراعيــة يف منطقــة 

االغــوار يعــود إىل العــام 1970 عندمــا أنشــئت أول بركــة يف محطــة أريحــا الزراعيــة، 

ــوار، 1991(.  ــة األغ ــة يف منطق ــرك الزراعي ــذ نحــو 1650م3 )ال ــت ســعتها وقتئ وكان

ــداف  ــة االه ــت الرك ــد حقق ــط، وق ــري بالتنقي ــام ال ــن نظ ــبكًة م ــزود ش ــت ت وكان

ــاج  ــال ارتفــع إنت ــاج، فعــى ســبيل املث ــد االنت ــا، ووبخاصــة عــى صعي املرجــوة منه

الدونــم الواحــد مــن البطيــخ مــن 1.25 طنــا إىل حــوايل 6.5 طنــا، أي بنســبة زيــادة 

ــاوي 420%. تس

ويف ســنوات 1987 و 1988 و 1989 و 1990 فقــد ارتفعــت انتاجــة الدونــم 

ملختلــف املحاصيــل الزراعيــة، فقــد ارتفــع معــدل انتــاج الدونــم مــن البطيــخ مثــاً 

بنســبة  %227، واملــوز بنســبة  %275، والحمضيــات بنســبة %125، والبنــدورة 
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بنســبة 225%.   

ــري، وبــدأت  ومنــذ ذلــك الوقــت انتــرت فكــرة اســتخدام هــذا االســلوب يف ال

أعــداد الــرك تــزداد مــن ســنة ألخــرى كــا هــو موضــح يف الجــدول )3(، حيــث ارتفــع 

عــدد الــرك يف محافظــة أريحــا مــن 88 بركــة يف ســنة 1978 إىل 175 بركــة ســنة 1990 

ثــم إىل 287 بركــة ســنة 2013.

تشــر بيانــات الجــدول )3(، أن منطقــة الجفتلــك فيهــا أكــر عــدد للــرك يف 

ــن  ــبة 31.7% م ــة، أي بنس ــل 287 برك ــن أص ــة، م ــع 91 برك ــك بواق ــة، وذل املحافظ

مجمــوع الــرك، وريعــود الســبب يف ارتفــاع أعــداد الــرك يف هــذه املنطقــة إىل كــرة 

أعــداد اآلبــار االرتوازيــة فيها)حــوايل %22 مــن بــرك املحافظــة(، وإىل اتســاع اراضيهــا 

الزراعيــة واملتمثلــة بســهل الجفتلــك )38.5% مــن مســاحة األرايض الزراعيــة يف 

محافظــة أريحــا واالغــوار( )الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني- 2012، التعــداد 

الزراعــي- محافظــة أريحــا واالغــوار- جــدول )9(، ص69( ثــم الســتفادة املزارعــني مــن 

ــض  ــاه لبع ــزود باملي ــث أن دور الت ــبيل، حي ــني ش ــة وع ــاه الفارع ــن مي ــم م حصصه

املزارعــني يكــون أثنــاء الليــل، مــا ال ميكــن مــن االســتفادة مــن حصصهــم، فيحتفظــوا 

باملــاء للوقــت الحاجــة يف ســاعات النهــار.

وتــأيت منطقــة الديــوك بالرتتيــب الثــاين مــن حيــث ارتفــاع أعــداد الــرك، وذلــك 

بواقــع 80 بركــة، أي مــا نســبته 27.9% مــن مجمــوع الــرك يف املحافظــة، ومنطقــة 

الديــوك مشــهورة بزراعــة الخــرضوات واملــوز وهــي بحاجــة إىل كميــات كبــرة مــن 

ميــاه الــري مــا يدفــع املزارعــني إلتبــاع وســائل الــري الحديثــة لإلســتفادة بدرجــة 

عاليــة مــن امليــاه املتاحــة، وتشــكل بــرك املــاء إحــدى الطــرق املســاعدة الســتخدام 

ــري بالتنقيــط أو بالرشاشــات.     ــري، كال الوســائل الحديثــة يف ال
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جــدول )3( تطــور أعــداد الــرك الزراعيــة يف محافظــة أريحــا واالغــوار عر ســنوات 

. مختلفة
%2013%1990%1978المنطقة      السنوات

2427.34425.15318.5أريحا

910.2105.78027.9الديوك

910.295.13010.4النويعمة

1719.43821.73211.1العوجا

2831.86939.49131.7الجفتلك 

11.110.610.4فصايل

------مرج الغزال

------مرج النعجة

--42.3--الزبيدات

88100175100287100املحموع
املصدر: ملفات دائرة الزراعة يف محافظة أريحا واالغوار.  

 

ويبــني الجــدول )3( أن أقــل عــدٍد للــرك يف املحافظــة موجــود يف منطقــة فصايــل، 

وذلــك بواقــع بركــة واحــدة فقــط، بســعة 13000م3،  وهــي قدميــة االنشــاء ومبنيــة 

مــن الحجــر، وهــذه الركــة ال تشــكل ســوى 0.4% مــن أعــداد الــرك يف املحافظــة، 

وقلــة عــدد الــرك يف هــذه املنطقــة يعــود إىل صغــر املســاحة االرضيــة املزروعــة فيهــا 

والبالغــة 820 دونــم مــن أصــل 3353342 دونــم يف املحافظــة )أي مــا نســبته %0.25 

مــن مســاحة االرايض املزروعــة يف املحافظــة(. إضافــة إىل كــرة املســتوطنات املحيطــة 

بقريــة فصايــل والتــي تحــد مــن منــو القريــة يف كافــة القطاعــات مبــا فيهــا القطــاع 

الزراعــي، وهــذه املســتوطنات هــي: يافيــت وبيزايــل مــن الشــال، وتومــر وجلجــال 

ونيتيــف هجــدود مــن الجنــوب.  

السعة المائية للبرك:-
ــرك  ــوع ال ــنوياً ملجم ــة س ــعة الرك ــط س ــدول )4( أن متوس ــات الج ــر بيان تظه

ــعة  ــت الس ــو 8325م3، وبلغ ــنة 2013 نح ــغ يف س ــوار بل ــا واالغ ــة أريح يف محافظ

االجاليــة لهــذه الــرك نحــو 2389270م3 ســنوياً، وُوجــد أكــر متوســط ســعة بركــة 
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يف منطقــة الجفتلــك، وذلــك مبتوســط 20301.6م3 ســنوياً، وهنــا تجــدر االشــارة إىل أن 

متوســط ســعة الركــة ســنوياً يعتمــد عــى مــدى غنــى املصــدر املــايئ- ســواء كان مــن 

الينابيــع أو مــن اآلبــار االرتوازيــة- وعــى نــوع املحاصيــل الزراعيــة التــي يتــم زراعتهــا 

خــال الســنة يف املنطقــة، ولهــذا نســتنتج أن الــرك يف منطقــة الجفتلــك يتــم ملؤهــا 

باملــاء وتفريغهــا أكــر مــن غرهــا مــن بــرك املناطــق االخــرى.    

ــوار لســنة  ــا واالغ ــة يف محافظــة أريح ــرك الزراعي ــة لل جــدول )4( الســعة املائي

.2013

عدد البركالمنطقة
متوسط سعة البركة 

م3/سنويًا
السعة االجمالية للبرك 

 م3/ سنويًا
531970.8104450أريحا

801062.585000الديوك

302163.364900النويعمة

328577274470العوجا

9120301.61847450الجفتلك 

11300013000فصايل

---مرج الغزال

---مرج النعجة

---الزبيدات

28783252389270املحموع

املصدر: ملفات دائرة الزراعة يف محافظة أريحا واالغوار.  

ــة  ــرك يف املحافظ ــنوية لل ــعٍة س ــل س ــدول )4( أن أق ــات الج ــح بيان ــا توض ك

موجــودة يف منطقــة الديــوك، وذلــك بواقــع 1062.5م3 ســنوياً، ومعنــى هــذا أن الــرك 

ــا  ــا وتفريغه ــرك املحافظــة مــن حيــث عــدد مــرات ملئه ــوك أقــل ب يف منطقــة الدي

ــزرع يف  ــي ت ــة الت ــل الزراعي ــواع املحاصي ــك إىل أن ــود ذل ــا يع ــنة، ورمب ــال الس خ

ــجار  ــات، واش ــوز والحمضي ــة امل ــار زراع ــة انتش ــذه املنطق ــظ يف ه ــة، فياح املنطق

هــذه املنتجــات ال تــروى بفــرتات متقاربــة كــا هــو الحــال يف الخــرضوات، وبالتــايل 

فــإن ميــاه الركــة يف منطقــة الديــوك تبقــى لفــرتة أطــول مــن املناطــق االخــرى، وهــذا 

يقلــل عــدد مــرات مــلء الركــة وتفريغهــا خــال الســنة كــا بينــا.

ومــن جهــة أخــرى تختلــف مســاحة االرض الزراعيــة التــي تــروى مــن خــال الــرك 

مــن منطقــة ألخــرى، فقــد أوضحــت إحــدى الدراســات الســابقة أن جميــع االرايض 
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ــرك  ــرك، )ال ــروى عــن طــرق ال ــوك والنويعمــة ت ــل والدي ــة يف مناطــق فصاي الزراعي

ــة  ــوار، 1991(، وأن هــذه النســبة تصــل إىل 95% يف منطق ــة األغ ــة يف منطق الزراعي

ــدى إدراك  ــٌد آخــر عــى م ــك. وهــذا تأكي ــة الجفتل العوجــا، وحــوايل 90% يف منطق

املزارعــني ألهميــة الــرك يف إجــراء العمليــات الزراعيــة واالنتــاج الزراعــي يف املنطقــة.

اختيار موقع البركة:-
تشــكل مســألة اختيــار موقــع الركــة أمــراً مهــاً بالنســبة لصاحــب االرض الزراعيــة، 

ــة  ــا عملي ــرك بأنه ــع ال ــار موق ــة اختي ــد وصفــت إحــدى الدراســات الســابقة عملي وق

ــي  ــادي والتكنولوج ــر االقتص ــة والتفك ــائل العلمي ــد الوس ــة، وتعتم ــة ومدروس منظم

الســليم، وكان يشــارك يف اختيــار موقــع الركــة مهنــدس مختص يقــوم بتصميــم الخرائط، 

ــار  ــري يف املنطقــة ، كــا كان لصاحــب الركــة دور فاعــل يف اختي ــة إىل مرشــد ال إضاف

املوقــع واملشــاركة يف االرشاف والتنفيــذ )الــرك الزراعيــة يف منطقــة األغــوار، 1991(.

وتجــدر االشــارة هنــا إىل أن بعــض املتغــرات كانــت تُؤخــذ بالحســبان عنــد اختيــار 

موقــع الركــة، ولعــل مــن أهمها:

ــن االرض . 1 ــكاٍن م ــى م ــار أع ــم اختي ــكان يت ــة: ف ــطح االرض الزراعي ــدار س انح

ــارض  ــي ل ــل الطبيع ــن املي ــتفادة م ــك لاس ــة، وذل ــه الرك ــام علي ــة لتق الزراعي

ــال  ــم رأس امل ــٌر لحج ــذا توف ــري، ويف ه ــوط ال ــر خط ــة ع ــاه الرك ــخ مي يف ض

ــة. ــألرض الزراعي ــاه ل ــخ املي ــات ض ــتخدم عملي املس

موقــع مصــدر امليــاه: فقــد كان يتــم اختيــار موقــع الركــة يف مــكاٍن يكــون أقــرب . 2

ــف  ــٌر يف تكالي ــك توف ــة، ويف ذل ــزود الرك ــذي ي ــاء ال ــا يكــون مــن مصــدر امل م

خطــوط ايصــال امليــاه للركــة مــن مصــدر التزويــد.

ــة، . 3 ــاء الرك ــد إنش ــاً عن ــار مه ــذا االختي ــر ه ــة: ويعت ــط للرك ــع املتوس املوق

ــا  ــري فيه ــاه ال ــع مي ــة توزي ــة يجعــل مــن عملي ــرض الزراعي ــة لل فتوســط الرك

مــن التشــابه- وأحيانــاً التســاوي- يف قــوة ضــخ ميــاه الركــة ويف كميــات امليــاه 

ــة. ــة املســاحة الزراعي ــا نحــو بقي ــم ضخه ــي يت الت

وجــود جــزء مــن االرض غــر صالــح للزراعــة: قــد يضطــر صاحــب االرض الزراعية . 4

إىل عــدم مراعــاة االمــور الســابقة، وذلــك عندمــا يوجــد يف االرض مســاحة غــر 

صالحــة للزراعــة فيجعلهــا مكانــاً إلنشــاء الركــة عليهــا، حتــى لــو كانــت بعيــدة 
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ــة  ــا تخضــع لعملي ــاه أو ليســت يف وســط االرض، فاملســألة هن عــن مصــدر املي

املفاضلــة بــني االســباب الســابقة. بإنشــاء الــرك الزراعيــة

 النتائج:- 
أوضحــت الدراســة أن أرايض االغــوار تتبــع إداريــاً خمــس محافظــاٍت هــي: أريحا . 1

واالغــوار وبيــت لحــم والقــدس ونابلــس وطوبــاس، وهــذا يعنــي عــدم التعامــل 

مــع هــذه األرايض كوحــدة مســاحية واحــدة، وبالتــايل تتشــتت الجهــود املوجهــة 

لتقييــم أرايض الغــور وتنميتهــا، وتضيــع املســؤولية االداريــة والتخطيطيــة لهــذه 

االرايض. 

تنتــج األغــوار نصــف إنتــاج الخضــار ومعظــم الفواكــه االســتوائية وشــبه . 2

الغربيــة. الضفــة  االســتوائية يف 

تشــكل نســبة االرايض الزراعيــة املرويــة مــا نســبته %100 مــن مجمــوع االرايض . 3

الزراعيــة يف منطقــة الدراســة )محافظــة أريحــا واالغــوار(. 

بينــت الدراســة أن أعــداد الــرك ازداد مــن 88 بركــة ســنة 1978، إىل 287 بركــة . 4

ســنة 2013)ملفــات دائــرة الزراعــة يف محافظــة أريحــا واالغــوار(، وهــذا يؤكــد 

عــى أهميــة دور الــرك يف نجــاح العمليــات الزراعيــة وزيــادة االنتــاج الزراعــي.

كانــت أعــداد الــرك يف مناطــق محافظــة أريحــا واالغــوار يف تزايــٍد مســتمٍر مــن . 5

ســنة ألخــرى  مــا عــدا منطقــة العوجــا التــي تراجــع فيهــا العــدد بنســبة %21.1 

يف ســنة 2013 بالنســبة للعددهــا ســنة 1990.

ــا . 6 ــاء وتفريغه ــا بامل ــم ملؤه ــك يت ــة الجفتل ــرك يف منطق ــة أن ال ــت الدراس بين

أكــر مــن غرهــا مــن بــرك املناطــق االخــرى، وهــذا مــا تــم معرفتــه مــن ســعتها 

الســنوية، وهــذا يــدل عــى كــرِة اســتخدام الــرك يف الــري الزراعــي، وأن الــرك 

يف منطقــة الديــوك أقــل بــرك املحافظــة مــن حيــث عــدد مــرات ملئهــا وتفريغهــا 

خــال الســنة.

ــة . 7 ــٍب متفاوت ــت بنس ــد ارتفع ــي ق ــاج الزراع ــات االنت ــة أن كمي ــت الدراس بين

نتيجــة اســتخدام الــرك، فقــد ارتفــع انتــاج الدونــم الواحــد مــن البطيــخ مثــاً 

بنســبة  227%، واملــوز بنســبة  275%، والحمضيــات بنســبة 125%، والبنــدورة 
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ــبة %225    بنس

ميكــن للــرك أن تســاهم يف زيــادة الســاحات الزراعيــة نتيجــة للتوفــر يف كميــات . 8

ميــاه الــري الناتجــة عــن اســتخدام الــرك ومــا يتبعهــا مــن نظــم ري تعمــل عــى 

اســتغال امليــاه بنســبة فاقــٍد قليلــٍة جــداً، وعــى قــدر حاجــة النبــات.  

التوصيات:-
تــويص الدراســة بــأن يتــم التعامــل الرســمي والتخطيطــي بأبعــاده املختلفــة مــع . 1

االغــوار مــن منطلــق أنهــا وحــدة جغرافيــة وإقليميــة واحــدة حتــى ال تتشــتت 

الجهــود بــني املحافظــات الخمــس التــي تتبــع إليهــا أرايض االغــوار.

نظــراً إلحاطــة قريــة فصايــل وأراضيهــا بعــدٍد مــن املســتوطنات االرسائيليــة، فــإن . 2

ــة  ــن كاف ــراً م ــمياً كب ــاً رس ــة اهتام ــذه املنطق ــاء ه ــتدعي اي ــر يس ــذا االم ه

ــة. ــة والعمراني النواحــي، وخاصــة الزراعي

تبعــاً للنتائــج االيجابيــة املتعــددة التــي ترتبــت عــى اســتخدام الــرك يف الــري، . 3

وخاصــًة مــا يتعلــق بالزيــادة امللحوظــة يف انتاجيــة وحــدة املســاحة، ويف ترشــيد 

اســتهاك ميــاه الــري وزيــادة مســاحة األرايض الزراعيــة، فإنــه تجــدر الدعــوى 

للمزارعــني وألصحــاب االرايض الزراعيــة يف املحافظــة إىل إنشــاء املزيــد مــن الرك، 

بالقــدر الــذي يتناســب مــع املســاحات الزراعيــة وحجــم حصــص املــاء ومــدى 

وفرتهــا يف املنطقــة.

تجــدر التوصيــة إىل الجهــات ذات العاقــة مبوضــوع االنتــاج الزراعــي والتوســع . 4

الزراعــي رضورة دعــم العاملــني بالزراعــة وأصحــاب االرايض الزراعيــة يف منطقــة 

الدراســة.    
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المصنوعات  القشية الشعبية التراثية في منطقة نابلس
بين اإلحياء  واالندثار 

إعداد:
د. إدريس محمد صقر جرادات
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ملخص:
     سعت الدراسة إىل تحقيق ما يأيت:

ــات . 1 ــو الصناع ــطيني، وه ــرتاث الفلس ــن ال ــم م ــب مه ــاء جان ــى إحي ــل ع العم

ــا. ــة عليه ــا ،واملحافظ ــة لتنميته ــرف التقليدي ــة، والح ــعبية الرتاثي الش

إبــراز البعديــن الــرتايث والحضــاري للصناعــات الشــعبية التــي تعــر عــن تاريــخ  . 2

الشــعب الفلســطيني وثقافتــه ، حيــث تجســد الوجــود الفلســطيني عــى أرضــه.

الصناعــات الشــعبية هــي صناعــات صديقــة البيئــة ،وموجهــة للســياحة، . 3

املحــيل. واملجتمــع 

ــر . 4 ــال، وتزوي ــة ،وانتح ــا يف رسق ــيل ،وتعريته ــب اإلرسائي ــات الجان ــح مارس فض

ــطينية.  ــة الفلس ــات الرتاثي ــات، واملقتني املنتج

ــب  ــق الخطــوات اآلتية:الجان ــذي يســر وف ــج الوصفــي ال اتبعــت الدراســة املنه

الوصفــي لواقــع الصناعــات الشــعبية القشــية، ومــن أفــرع وأغصــان النباتــات ،واملنهج 

املكتبــي بالرجــوع إىل الكتــب واملجــات ومــا كتــب عــن الصناعــات املنقرضــة خاصــة.

ــرات  ــع الخ ــك لتجمي ــارشة، وذل ــودة املب ــة املقص ــة املاحظ ــتخدمت الدراس اس

حــول مــا نشــاهده، أو  نســمع عنــه، أو نعايشــه، وذلــك للتعــرف إىل واقــع الصناعــات 

الشــعبية التــي كان ،أو مــا زال ميارســها اآلبــاء ،واألجــداد ،وكــا اســتخدمت املقابلــة 

املبــارشة مــع أربــاب الصناعــات، والحــرف الشــعبية، واملهــن التقليديــة.

ــارة إىل  ــن اإلش ــه ميك ــة ،وعلي ــئلة الدراس ــى أس ــة ع ــرض ،واإلجاب ــذا الع ــد ه بع

ــة: ــج اآلتي النتائ

ــيل، وأرسي، . 1 ــد عائ ــة ذات بع ــة ،والحــرف الشــعبية ،والتقليدي ــات الرتاثي الصناع

ــة. ــر املــواد األولي وتنتــر يف مناطــق محــددة حســب تواف

ــرة، بأشــكال وأحجــام . 2 ــة مبتك ــة احتياجــات األرسة بطــرق فني تعمــل عــى تلبي

ــة. متنوع

موادها األولية، واملواد الخام متوافرة يف البيئة املحلية.. 3

بعــض الصناعــات انقرضــت نتيجــة عــدم الصمــود يف وجــه البضائــع املســتوردة، . 4

وســوق العمــل املنافــس.

املصنوعــات القشــية تحفــظ املــواد الغذائيــة مــن الرطوبــة، والعفــن والخمــج، . 5

والتلــف، والتعريــق.
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املصنوعــات القشــية ، صناعــة نســوية، ولكــن طــور الرجــل بعــض الصناعــات . 6

لزيــادة العــرض، والطلــب عليهــا ،و الصناعــات القشــية مــن أمنــاط التكنولوجيــا 

املحليــة ، واملصنعــة بأيــد فلســطينية .

يف ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها تويص مبا يأيت:

توصيات بحثية  وأكادميية إلجراء بحوث ودراسات مقرتحة مستقبلية

ــال . 1 ــن خ ــه، م ــع ،وحقائق ــات الواق ــة ملعطي ــة، وتحليلي ــات وصفي ــراء دراس إج

ــات. ــم- مدخات-عمليات-مخرج ــلوب تحليــل النظ أس

إجــراء دراســات مقارنــة مــع تجــارب عمليــة إلحيــاء الــرتاث الشــعبي ،والصناعات . 2

التقليديــة   يف الــدول العربيــة، واألجنبية.

تفعيــل دور مراكــز البحــوث يف الجامعــات الفلســطينية، والهيئــات التدريســية،  . 3

ــاريع  ــوث ،ومش ــل البح ــة ،بعم ــات املختلف ــات يف الكلي ــة الجامع ــه طلب بتوجي

التخــرج يف املــوروث الشــعبي الفلســطيني.

توصيات للمؤسسات الحقوقية واإلنسانية ومؤسسات املجتمع املحيل:

رفــع درجــة املعرفــة القانونيــة لــدى أرباب العمــل ،وماحقــة الجانــب اإلرسائييل . 1

ــة  ــل  الدولي ــة، ويســوقها  يف املحاف ــذي ينتحــل الصناعــات الشــعبية الرتاثي ،وال

عــى أنهــا صناعــات إرسائيليــة .

تكثيف العمل عى الرامج اإلعامية يف محطات اإلذاعة، والتلفزة املحلية.. 2

عقــد ورشــات عمــل متخصصــة يف املــوروث الشــعبي الفلســطيني، وآليــة الدفــاع . 3

عنــه ،وحايتــه مــن الطمــس ، واالندثــار.

توصيــات للــوزارات الحكوميــة: العمــل، واالقتصــاد والتجــارة، والثقافــة ، والرتبية، 

واألوقــاف واإلعالم ،والســياحة الفلســطينية :

ــال . 1 ــن خ ــا ،م ــا مالي ــة ومتويله ــرف التقليدي ــعبية ،والح ــات الش ــم الصناع دع

ــياحة  ــة، كالس ــوزارات املعني ــه ال ــرف علي ــك ،ت ــاص لذل ــدوق خ ــيس صن تأس

والثقافــة ،والتجــارة ،والصناعة،والرتبيــة.

تنظيــم ورشــات عمــل ،وتدريــب ألصحــاب الصناعــات الحرفيــة التقليديــة . 2
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،إلدخــال تحســينات تكنولوجيــة عليهــا.

ــات . 3 ــة الصناع ــشء، بأهمي ــل ،والن ــة الجي ــية ،لتوعي ــام دراس ــدوات، وأي ــد ن عق

ــا. ــام به ــز االهت ــة، وتعزي الرتاثي

وضع خطة تسويقية للمنتجات املحلية ،ومنحها التسهيات الرضورية.. 4

تبنــي الــوزارات املعنيــة مــع القطــاع الخــاص، إنشــاء قريــة حرفيــة  ســياحية، أو . 5

تراثيــة شــعبية، تضــم الصناعــات التقليديــة، والحــرف الشــعبية.

تنظيــم ،وعمــل معــارض للصناعــات الشــعبية ،والحــرف التقليديــة بالتنســيق مــع . 6

الــدول العربيــة، واألجنبيــة ،بشــكل دوري للرتويــج للمنتجــات املحليــة.

العمل عى تطوير املشاريع الصغرة مبنحها القروض ،واملنح املالية.. 7

ختم الصناعات الشعبية بشعار خاص منعا للتزوير .. 8

تنمية العاقة باملجتمع املحيل ،وتعزيزها ،بخلق قنوات اتصال فعالة.. 9

وضع خطة إعامية للرتويج للصناعات، والحرف الشعبية.. 10

ــايب . 11 ــر االيج ــرتاث ،واألث ــة ال ــاس بأهمي ــة إدراك الن ــوي لتنمي ــج ترب ــع برنام وض

الــذي تحملــه هــذه الصناعــات عــى البيئــة ،والقطــاع الســياحي ،والحفــاظ عــى 

الهويــة الوطنيــة.

عرض املنتوجات املحلية تحت راية العلم االرسائييل وبيعها عى انها منتوجات ارسائيلية

 ملعلا ةيار تحت ةيلحملا تاعونصملا ضرع
هعيبو يليئارسالا هنأ ىلع ا ةيليئارسا ةعانص ا

 ملعلا ةيار تحت ةيلحملا تاجوتنملا ضرع
يليئارسالا
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مقدمة :
ــطني  ــة يف فلس ــة الرئيس ــة والصناعي ــز التجاري ــن املراك ــس م ــة نابل ــد منطق تع

 ، العربيــة  الــدول  مــع  بالتجــارة  نابلــس  ،واشــتهرت  القدميــة  العصــور  منــذ 

واإلســامية،واألجنبية بتصديــر املنتجــات، والصناعــات املحليــة ،واســتراد املــواد 

األوليــة  للصناعــة.

ــم العمــل،  ــة نابلــس ممثــل-  شــيخ - لتنظي ــكل صنعــة، أو حرفــة يف مدين كان ل

وحــل النزاعــات، ويعــني مــن قبــل املُتَســلِْم يف املدينــة ،ويلبســه لبســه خاصــة بــه، 

ــوم  ــم  ،ويق ــدة ، أو املعل ــة ،أو العم ــا:« الخواج ــا منه ــة ألقاب ــيخ الصنع ــل  ش وحم

ــوم. ــة الي ــة التجاري مبقــام الغرف

اشــتهرت مدينة نابلس بصناعات الصابون ،والدباغة، والنسيج،والحياكة،واســتخراج 

األصبــاغ مــن النباتــات ،وحملــت العديــد من العائات اســم الصنعــة، أو الحرفــة، التي 

ــز بهــا :الشخشــر مبعنــى الثــوب الفضفــاض، و فضــه ،والحــداد، والســوركجي- تتمي

يســر الحــال ليــا اىل الســوق، ودروزة –من الــدرزة والخياطة-،والجواهــري ،والصايغ، 

والخيــاط ،وأبــو الحــاوة، وأبــو قــش ، وأبــو ســل .

رضب  فلســطني ســنة 1927م زلــزال مدمــر ،وهــدم األســواق  ،والخانات،واملحــات 

التجاريــة ، والصناعيــة، وتأثــرت مدينــة نابلــس بالزلــزال فقتــل 150 شــخصا ، 

وجــرح 250، مــا حــدا بالصنــاع ، والتجــار ، وأصحــاب الحــرف  بالنــزول إىل 

ــن،  ــة،  وأهــم القرى:بوري ــة، والتجاري ــا املراكــز الصناعي القــرى، والريف،وأقامــوا فيه

ــني ،  ــني ، أمات ــواره ،جاع ــوس، ح ــت ،عينب ــه ،جي ــا، الجنيد،حج ــا، رفيدي قره،عورت

عصــرة القليــة والشــالية، بيــت فوريــك ،املجــدل ، طوبــاس ، بيــت امريــن ، برقــه، 

ــان  ــزون. »إحس ــوس ، ع ــوه ،جي ــوزه ، قلنس ــد ، طل ــون ، ياصي ــع، طم ــيه ،جب اجنس

ــاء ، ص :284«. ــوريا والبلق ــخ س ــه تاري ــر يف كتاب النم

 

الصور من شبكة االنرتنت-موقع الوسائط التعليمية –زلزال فلسطني
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نــزل التجــار  إىل هــذه القــرى ،والتجمعــات الســكنية، والتاجــر، أو الصانــع متعلــق 

ــدي  ــام ،واألي ــواد الخ ــر امل ــا تتواف ــتغل حيث ــه، ويش ــة عيش ــدر لقم ــه، ومص بحرفت

العاملــة الرخيصــة ،واالســتهاك العــايل ،والعــرض والطلــب.

وحــاه  حلــب،  مــن  املهــرة  الصنــاع  نابلــس  مدينــة  أهــل  اســتقدم 

الدقيقــة:  للصناعــات  منهــم  النصــارى  ســيا  ال  واستانبول،ودمشــق  ،وحمــص، 

ــة دمشــق تخــرج  كالصياغة،والحياكة،والنجــارة ،والصباغــة، والحــدادة ، وكانــت قافل

ــة الفريحــات  ــة آل النمــر حتــى تدخــل عجلــون، فرتفــع راي ــة راي مــن نابلــس حامل

حتــى تدخــل حــوران ،فرتفــع رايــة املحاميــد، حتــى تدخــل دمشــق وهكــذا يف العودة.

إحســان النمــر ، “كتابــه تاريــخ ســوريا والبلقــاء ص:  274 ،213”.

  

أمــا  الصناعــات القشــية فارتبطــت باملواســم الزراعيــة –مواســم الحصــاد وجنــي  

ــش  ــن الق ــة  م ــة ممكن ــر كمي ــزن، أك ــرأة تخ ــت امل ــادر، وكان ــى البي ــول  ع املحص

ــع  ــون التصني ــظ بها،ويك ــف ، وتحتف ــع، والصي ــيل الربي ــات يف فص ــيقان النبات ،وس

ــية،أو  ــن األدوات القش ــت م ــة البي ــة حاج ــتاء لتلبي ــف والش ــيل الخري ــا يف فص غالب

تلبيــة طلبيــة بعــض الســكان الذيــن يطلبــون هــذه األدوات، أو اســتخدامها هدايــا يف 

ــراح . مناســبات األف

ــات  ــض الصناع ــل بع ــور الرج ــوية ،وط ــة نس ــي صناع ــية  ه ــات القش املصنوع

نظــراً للطلــب عليهــا خاصــة الســال بإشــكال وأحجــام متنوعــة ،والشــبابة، والرغــول، 

ــد( ،  ــرة الصي ــرة الصيد)حف ــب، وموك ــد الكت ــراذع ،وتجلي ــش ،وال ــس، والعرائ واملكان

ــة ،واعتبارهــا وســيلة للتكســب. ــه الذاتي ــة الحتياجات تلبي

مشكلة الدراسة:
ــته  ــال دراس ــن خ ــها ،وم ــي عاش ــة الت ــاة االجتاعي ــن الحي ــث م ــب الباح اكتس

ــف  ــو الري ــة ج ــوس ، ومعايش ــة البكالوري ــي يف مرحل ــس الصناع ــم النف ــاق عل ملس

،ومشــاهدته ألربــاب الصناعــات الشــعبية عاقــات وثيقــة، األمــر الــذي مهــد الســبيل 

ــا أو يســجلها . ملتابعــة الصناعــات الشــعبية ،ورصــد ماحظــات كان يحــس به

ــن  ــط م ــذا النم ــة ه ــة لدراس ــة ماس ــاك حاج ــد أن هن ــع ، وج ــذا الوض ــام ه أم
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ــأيت : ــا ي ــارة إىل م ــن اإلش ــه ميك ــعبي ،وعلي ــوروث الش امل

هنــاك تســاؤل واضــح حــول فعاليــة مارســة الصناعــات الشــعبية يف  ظــل عــر 	 

ــة  ــودة، ومصنع ــة وج ــر دق ــن واألك ــة الثم ــع الرخيص ــتراد البضائ العوملة،واس

ــا. أوتوماتيكي

ــة 	  ــر الحكومي ــرار يف الدوائ ــة الق ــأن القامئــني عــى صناع ــاك شــعور ســائد ب هن

ــكايف. ــام ال ــعبية االهت ــات الش ــي الصناع ــمية ال تعط الرس

تذمر العديد من أرباب الصناعات فيا يتعلق بتسويق منتجاتهم.	 

تناقص عدد الحرفيني العاملني يف الصناعات الشعبية.	 

تــايش ، وانقــراض بعــض الحــرف الشــعبية ،وذلــك لعــدم قدرتهــا عــى منافســة 	 

البضائــع املســتوردة.

تــدين ،وانعــدام التخطيــط الفعــيل ،والواقعــي لدعــم الصناعــات ،وتــدين الحاجــة 	 

للصناعــات التقليديــة الرتفــاع التكلفــة.

مصــادرة هويــة الصناعــات التقليديــة ،وفقدانهــا لروحهــا الرتاثيــة ،حيــث تســوق 	 

عــر التجــار اإلرسائيليــني عــى أنهــا صناعــة إرسائيليــة.

أسئلة الدراسة:
ما املراحل التي متر بها الصناعات الشعبية القشية  ؟. 1

ما أهم األدوات الرتاثية املصنوعة من القش والنباتات ؟. 2

ــات . 3 ــن عملي ــات م ــة الصناع ــى هوي ــة ع ــرتاث باملحافظ ــني بال ــا  دور املهتم م

ــال؟ ــراض واالنتح ــويه واالنق التش

مــا املفــردات واملصطلحــات املرتبطــة بــاألدوات املصنوعــة مــن القــش واملــواد . 4

األوليــة النباتيــة؟

حدود الدراسة:
تحدد الدراسة  وإمكانية تعميم نتائجها يف ضوء املحددات اآلتية:

الحدود املوضوعية:ويتضمن مارسة الصناعات الشعبية وإجراءاتها.	 

ــس 	  ــة نابل ــات يف منطق ــاب الصناع ــى أرب ــة ع ــق الدراس ــدود البرية:تطب الح

ــاورة. ــرى املج والق
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الحــدود الزمنيــة:  اســتكال جمــع الصناعــات الشــعبية الرتاثيــة  يف العــام  	 

2013/2012م.

الحدود املكانية:طبقت الدراسة يف  منطقة نابلس واملناطق املجاورة.	 

أهمية الدراسة: 
تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات، والبحــوث القليلــة ،والنــادرة يف فلســطني . 1

التــي تتنــاول هــذا املوضــوع.

ــي . 2 ــي ه ــة ،والت ــة املحلي ــة إىل املكتب ــة علمي ــي- إضاف ــة-يف رأي ــكل  الدراس تُش

ــات. ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــل ه ــة إىل مث بحاج

استفادة املعنيني وصناع القرار من هذه الدراسة وتطبيقاتها العملية.. 3

إبــراز العاقــة الوطيــدة بــني العمــل التقليــدي، والفــن ألنــه يعــر عــا تتضمنــه . 4

البيئــة مــن تغــرات ثقافيــة ،واجتاعيــة ،واقتصاديــة، وسياســية.

هــذه الصناعــات واجهــت تقلبــات الزمــان ،وتغــرات الظــروف ،ووقفــت صامــدة . 5

ــة،  ــا دور أســايس يف نــر الثقاف يف وجــه الغــزاة ،وقاومــت االنقــراض ، وكان له

وكذلــك يف تشــغيل األيــدي العاملــة.

تنامــي اإلدراك  بأهميــة الــرتاث ،والتعبــر الصــادق عــن الثقافة ،واآلثــار االيجابية . 6

عــى البيئــة ،والقطاع الســياحي.

     هذه العوامل مجتمعة تعطي أهمية للدراسة.

أهداف الدراسة:
     سعت الدراسة إىل تحقيق ما يأيت:

ــات 	  ــو الصناع ــطيني، وه ــرتاث الفلس ــن ال ــم م ــب مه ــاء جان ــى إحي ــل ع العم

ــا. ــة عليه ــا ،واملحافظ ــة لتنميته ــرف التقليدي ــة، والح ــعبية الرتاثي الش

إبــراز البعديــن الــرتايث والحضــاري للصناعــات الشــعبية التــي تعــر عــن تاريــخ  	 

الشــعب الفلســطيني وثقافتــه ، حيــث تجســد الوجــود الفلســطيني عــى أرضــه.

الصناعــات الشــعبية هــي صناعــات صديقــة للبيئــة ،وموجهــة للســياحة، 	 

املحــيل. واملجتمــع 
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فضــح مارســات الجانــب اإلرسائيــيل ،وتعريتهــا يف رسقــة  املنتجــات، واملقتنيــات 	 

الرتاثيــة الفلســطينية ، وانتحالهــا وتزويرهــا. 

مصطلحات الدراسة:
الصنعــة: مــن صنع الــيشء يصنع صنعــا  عمله:صنــع اليشء:حســنه بالصناعة،حوله 

مــن مــادة خــام إىل ســلعة مصنوعــة جاهــزة لاســتعال .والصنعة عمــل الصانع.

الصناعة: جمع صنائع وصناعات: العلم الحاصل مبزاولة العمل

الصانع:جمع صناع: من يعمل بيده أو باآللة، أو مفرد صناعة .

املصنع:جمع مصانع: دار الصناعة.

)د.عبد اللطيف الرغويث:القاموس العريب الشعبي الفلسطيني، ص:171 (

ــة  ــاج ،أو الصيان ــة: “كل نشــاط يف مجــال اإلنت الصناعــة الحرفية-الحــرف الصناعي

ــون  ــيط، وتك ــكل بس ــه بش ــة في ــتخدم اآلل ــة ،وتس ــارات اليدوي ــى امله ــد ع ،ويعتم

املنتجــات يف هــذا املجــال غــر منطيــة. املرجــع” )د.عــيل صالــح النجادة،واقــع 

الصناعــات والحــرف التقليديــة يف دولــة الكويــت، ورقــة عمــل مقدمــة ملؤمتــر 

العريب-الربــاط-17-2005/9/19م(. الوطــن  التقليديــة يف  الصناعــات 

  فالصناعــة الحرفيــة تعتمــد عــى األيــدي البريــة يف تحويــل املــوارد الطبيعيــة 

بأبســط الوســائل، ومبهــارات إنســانية عاليــة ،وفنيــة ،وإبداعيــة.

ة:ربطة أو حزمة	  ظُمَّ

ِشِمل: باقة سنابل كبرة.	 

الِغمر:مجموعة من الشمولة أو الشملة . 	 

الَحلة:مجموعة من الغمور.	 

السامة:السبلة الطويلة الصالحة لاستعال	 

الَعرنوس:رأس السبلة	 

الَشحمية:بقايا الجرن من قصل وحب	 

ترابية الجرن: بقايا الحب املخلوط بالرتاب	 

التذرية:عملية فصل القش والتنب عن الحب	 

الَكْربَلة والغربلة:عملية تنقية الحبوب من الشوائب	 
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الُجرْن:البيدر	 

الطرحة:كومة القش املفرود عى الجرن.	 

**  قد تختلف املسميات من منطقة إىل أخرى.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
ــب  ــق الخطــوات اآلتية:الجان ــذي يســر وف ــج الوصفــي ال اتبعــت الدراســة املنه

الوصفــي لواقــع الصناعــات الشــعبية القشــية ،واملنهــج املكتبــي بالرجــوع إىل الكتــب 

واملجــات ومــا كتــب عــن الصناعــات املنقرضــة خاصــة.

ــرات  ــع الخ ــك لتجمي ــارشة، وذل ــودة املب ــة املقص ــة املاحظ ــتخدمت الدراس واس

حــول مــا نشــاهده أو  نســمع عنــه أو نعايشــه،  وذلــك للتعــرف إىل واقــع الصناعــات 

ــة  ــوم  ،واملقابل ــى الي ــونها حت ــداد ميارس ــاء ،واألج ــا زال اآلب ــي كان ، م ــعبية الت الش

ــة. املبــارشة مــع أربــاب الصناعــات والحــرف الشــعبية واملهــن التقليدي

اعتمــد الباحــث جوانــب محــددة ملاحظــة أربــاب الصناعات الشــعبية ومارســتها 

ــن حيث: م

املواد الخام.. 1

األدوات املستخدمة.. 2

خطوات التنفيذ-مراحل التصنيع-اإلجراءات.. 3

زمان مارستها-الوقت-.. 4

املكان.. 5

االستعال.. 6

الصانع.. 7

منطقة االنتشار.. 8
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األدب التربوي والدراسات السابقة
1-دراسة د.سلمى الربزي2000م

ــن  ــطني م ــة يف فلس ــات التقليدي ــع الصناع ــف بواق ــة إىل  التعري ــت الدراس هدف

صناعــة الخــزف ،وخشــب الزيتــون، والزجــاج اليــدوي، والصــدف ،والفخار،والتطريــز، 

ــزران . والخي

كــا أشــارت الدراســة إىل املعوقــات التــي تواجــه قطــاع الصناعــات التقليديــة يف 

فلســطني وعــن دور الســلطة الفلســطينية يف تطويــر هــذا القطاع.).د.ســلمى البــزري 

:ورقــة عمــل مقدمــة ملؤمتــر الصناعــات التقليديــة يف القاهــرة املنعقــد يف الفــرتة 11-

2000/9/14م.(

2-دراسة د.عيل صالح النجاده2005م

ــة يف  ــرف التقليدي ــات، والح ــع الصناع ــى واق ــرف ع ــته إىل  التع ــت دراس  هدف

دولــة الكويــت، وشــملت دراســته نبــذة عــن تاريــخ الصناعــات ،والحــرف التقليديــة 

يف الكويــت ، واســتعراض واقــع الصناعــات الحرفيــة، وعــرض بعــض املشــاريع الرائــدة 

،وبرامــج التدريــب ،ومــا توفــره دولــة الكويــت مــن دعــم لهــذا القطــاع، واســتعراض 

القوانــني والتريعــات الداعمــة .

كــا أشــارت الدراســة إىل وجــود فجــوة كبــرة يف االتصــاالت ،وتبــادل املعلومــات 

بــني الحرفيــني، والجهــات املعنيــة بالصناعــات التقليديــة، وكذلــك ال يوجــد تنســيق 

بــني الجهــات الداعمــة ،واملنســقة ألنشــطة الصناعــات التقليديــة.

ــة يف  ــة عمــل مقدمــة ملؤمتــر الصناعــات التقليدي ــح النجــادة »ورق ) د.عــيل صال

ــني 17-2005/9/19م«(. ــة ب ــرتة الواقع ــاض يف الف ــد يف الري ــريب املنعق الوطــن الع

3-دراسة نادر جالل التميمي 2007م

 هدفــت دراســته التعريــف بواقــع الصناعــات التقليديــة يف فلســطني ، وأشــارت 

دراســته للبعديــن الحضــاري والــرتايث للصناعــات التقليديــة ،والتــي لهــا مكانــة خاصــة 

بــني فــروع الصناعــة يف فلســطني ، وأنهــا ارتبطــت منــذ زمــن طويــل بالســياحة.

كــا أشــارت إىل املعوقــات التــي تواجــه قطــاع الصناعــات التقليديــة مــن حــاالت 

ــيل ،وحــاالت الركــود االقتصــادي ،ومــا أصــاب  ــال اإلرسائي مــد وجــزر بســبب االحت

ــة  ــل مقدم ــة عم ــال التميمي:ورق ــادر ج ــار واندثار.)ن ــن انهي ــات م ــض الصناع بع

ملؤمتــر الصناعــات التقليديــة يف الوطــن العــريب املنعقــد يف فاس-املغــرب العــريب- يف 
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الفــرتة 17-2007/9/19م(

ــة  ــات الحرفي ــر الصناع ــز تطوي ــاء مرك ــل الفلسطينية:إنش ــة وزارة العم 4-دراس

ــطني ــة يف فلس التقليدي

  أعــد مجلــس تشــغيل محافظــة القــدس يف وزارة العمــل الفلســطينية مــروع 

ــا كقطــاع  ــة ، وركــز املــروع عــى الســياحة ،وأهميته ــة التقليدي الصناعــات الحرفي

ريــادي ،ودور الصناعــات والحــرف التقليديــة كإحــدى أعمــدة الصناعــة الســياحية ، 

وحــول فكــرة املركــز الــذي يعتمــد عــى العنــر البــري -مركــز متخصــص لتطويــر 

الصناعــات الحرفيــة التقليديــة -،ويتمركــز حــول تقديــم التدريــب ،وتطويــر املنتــج 

،وتســويقه ،وســبل مواجهــة السياســة اإلرسائيليــة يف طمــس، ودثــر الصناعــات 

ــي يف  ــل الصناع ــطته ،:«الدلي ــروع وأنش ــن إدارة امل ــث ع ــك الحدي ــة ،وكذل الحرفي

ــة ســنة 1995-1996م( ــة الصناعي ــة التجاري ــل الصــادر عــن الغرف محافظــة الخلي

تعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة
اســتخاصا مــن الدراســات الســابقة ،واإلطــار النظــري للدراســة التــي أولتــه 

ــت الدراســة إىل مجموعــة مــن  ــد توصل ــْد حقــا واســعا ، فق ــذي يَُع ــام ، وال االهت

ــة: ــؤرشات اآلتي امل

أن الصناعــات الشعبية،ومارســتها ترتبــط بالبعديــن الحضــاري ،والــرتايث للشــعب . 1

لفلسطيني. ا

الحرمــان مــن املكاســب املاديــة الفعلية يف حــال تصديــر املنتجــات للخارج،حيث . 2

يقــوم التجــار اإلرسائيليــون ببيعهــا عــى أنهــا منتجــات إرسائيلية.

الصناعــة الشــعبية تعتمــد الوراثــة يف العائلــة وأخــذت بعــض العائــات اســمها . 3

منها:الفاخوري،الراذعــي، الســكايف، أبــو قدح،أبــو ســل،أبو قبعة،أبــو قــش،..

ياحــظ أن موضــوع دراســة الصناعــات القشــية يف منطقــة نابلــس مل تتعــرض لــه . 4

أي مــن الدراســات الســابقة .
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عرض النتائج ومناقشتها
لإلجابــة عــن الســؤال املتعلــق مبراحــل عمليــة التصنيــع للمصنوعــات القشــية ،و 

أغصــان وأفــرع النباتــات عــى النحــو اآليت:

المرحلة األولى-مرحلة التقشيش:«التجميع«
ــن ذوات الخــرة . 1 ــد صــاة العــر، خاصــة  م ــدر بع ــى البي ــع النســوة ع تجتم

الطويلــة يف العمليــات الزراعيــة ،والنســيج ،واللــوايت يتميــزن  بالخفــة ،والرشــاقة 

،ورسعــة الحركــة.

اختيار ظَُمْم-باقة أو َشِمْل- القش السمني ،والطويل.. 2

اختيــار الســامة الطويلــة )قــش التصنيــع (القشــة الســمينة ،والتخينــة ،والرفيعــة . 3

الطويلة.

اختيــار أســفل الســنبلة بعــد قــص الســبلة عنها-كــر الســبلة أو قصفهــا  مــن . 4

ــة. رأس القصب

جمع القش املَُهذب معا-طول القصبة من 4-5 عقد -تقديرية -.. 5

جمع ظَُمْم  القش غر املهذب كحشوة.. 6

لف الظمة يف وعاء خيش.. 7

االحتفــاظ بظمــة القــش يف الظــل بتعليقهــا عــى الجــدار لحــني االســتعال، أو يف . 8

املــكان املخصــص لهــا.
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المرحلة الثانية-عملية البدوة:

تليني ظمة القش بنقعها يف املاء.. 1

صباغة كمية محددة من القش بألوان زاهية.. 2

تحضــر املخــرز الخــاص بعمليــة نســج القش-قضيــب معــدين رفيــع ومدبــب مــن . 3

األعــى مثبــت عــى قطعــة خشــبية مــن األســفل..

ــا . 4 ــع بعضه ــت م ــع وتثب ــات األرب ــن الجه ــات م ــع قش ــن أرب ــب م ــل صلي عم

ــدين. ــلك مع ــوي، أو س ــط ق ــاطة خي ــض بوس البع

جدل القشات معا.. 5

المرحلة الثالثة:عملية بناء األدوار والصف
عمل فتحة صغرة يف القش املجمع معا لتثبيت الدور عليها.. 1

عقد 4-6 قشات عى شكل دائرة قطرها 2-3 سم.. 2

ــف . 3 ــن الخــارج بقشــة تلت ــة م ــن حشــوة مثبت ــة م ــة مكون ــوف دائري ــاء صف بن

ــا بإحــكام. حوله

تثبيــت األدوار بعضهــا إىل بعــض، عــر إحــداث ثقــب صغــر بوســاطة املخــرز يف . 4

الــدور الســابق.

ــن . 5 ــول الدوري ــري ح ــكل دائ ــا بش ــة، وتثبيته ــيج يف الفتح ــة النس ــال قش إدخ

الســابق والاحــق.

إنتاج دوائر مرتاصة ومنسجمة بسمك 4-5 ملم حتى يصل النسيج إىل 70 سم.. 6

إبقاء القشة بطول ثلثي األصبع  من السامة كحشوة يف الدور الاحق.. 7
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المرحلة الرابعة:عملية الدرابة
زخرفــة األدوار ،والصفــوف بألــوان القــش الزاهيــة، بأشــكال هندســية متنوعــة-. 1

مثلــث ،هــرم، مربع.

المرحلة الخامسة:عملية الختم والحبكة
ختم األداة املصنوعة من القش بدور محبوك جيدا.. 1

تغطيــة الــدور املحبــوك بقطعــة قــاش بســمك 4-5 ســم، لحفــظ نهايــة الــدور . 2

الرئيــي وإبقــاء النســيج كامــا.

عمــل مثلــث صغــر بارتفــاع 3ســم يف الطــرف العلــوي، أو بجانــب األداة لتعليقها . 3

اْب الخــاص بها. عــى الحائــط، أو يف الــكُّ

تجليدها بجلد املاعز املنظف، واململح جيدا،لحفظها فرتة طويلة من الزمن.. 4

عمــل ظُبّاحــة مــن الخيطــان وربطهــا بالصــف األخــر مــن املنقلــة إلضافــة الــروح . 5

ــة عليها. الجالي
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ــن القــش  ــة م ــة املصنوع ــا أهــم األدوات الرتاثي ــاين :م ــة عــن الســؤال الث  لإلجاب

ــو اآليت: ــى النح ــات ع ــرع النبات ــان، وأف وأغص
صناعة المكانس

املــواد الخــام : ســيقان نبتــة املكانــس،  أو الزحيــف، أو 	 

اللفيتــه، أو نبتــة النتــش.

ــه 	  ــع ، حبل ــل للنق األدوات املســتخدمة : املنجــل ، برمي

للشــد ، ســلك معــدين ، زراديــه لشــد الســلك املعــدين ، 

مســله معدنيــة للتخييــط ، خيــط باســتيك مــن النــوع 

املقــوى ، املقــص ، بلطــه لقطــع الزائــد ، مفرمه خشــبية.

املكان : يف البيت .	 

الزمان : ساعة إىل ثاث ساعات .	 

خطوات التصنيع ،واإلجراءات العملية :	 

ــة . 1 تــزرع بــذور املكانــس يف األرض ،وتقطــف حــني نضجهــا بعــد مــرور ثاث

أشــهر عــى زراعتهــا .

تُقص العرانيس عى طول مرت واحد .. 2

إزالة  البذور عن العرانيس ) كَِتها( .. 3

 تنقــع يف املــاء مــن أجــل الطــراوة ،واالســتعال ملــدة تــرتاوح مــن ســاعة إىل . 4

ثــاث ســاعات .

 تقسم إىل أصابع من إصبع إىل أربعة أصابع .. 5

 تضم األصابع األربعة مع بعضها البعض بوساطة سلك معدين .. 6

 تخاط بخيط باستيك بشكل عريض ثاثة أرساب .. 7

 قــص الــرأس - رأس املكنســة - بوســاطة مقــص أو بلطــة لتســوية الــرأس ، . 8

معادلــة الزائــد مــع الناقــص يف الطــول .

 توضــع املكنســة يف الشــمس ملــدة تــرتاوح مــا بــني ســاعة إىل ثــاث ســاعات . 9

ــد األول - األعــداد مــن 4-1 -  ــة الســنابل - املجل ــاء .)*مجل لتجــف مــن امل

ــران 1997م ، ص 28(.  العــدد األول - حزي

االستعال:ألعال النظافة .	 

الصانع:الرجال.	 
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منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.	 

ترتكز هذه الصنعة يف منطقة نابلس - وجنني.

تشتهر منطقة روجيب بهذه الصناعة، وتصدر إىل جميع أنحاء فلسطني.

ة
َ

المقشة-الَمْهف
ــح،أو 	  ــش القم ــام : ق ــواد الخ امل

الحلفــا،  أو  النتــش،  شــجرة 

خــس  نبتــة  ،أو  الزحيــف  أو 

الفجيلــة. أو  الحمــر، 

ــن  ــميات م ــف املس ــد تختل **ق

منطقــة إىل أخــرى 

األدوات املستخدمة : املخرز،خيط ،عصا.	 

املكان : يف البيت .	 

الزمان :  ساعة-وحسب مهارة املرأة .	 

خطــوات التصنيع:نفــس خطــوات صنــع املكانــس، ولكــن بحجــم أصغــر، وتكــون 	 

كبــرة الحجــم إذا كانــت مصنوعــة مــن شــجرة النتــش، حيــث يوضــع لهــا عصــا 

. يلة طو

ــن الشــوائب 	  ــألرز م ــاة ل ــا تســتعمل كمصف ــة، وأحيان االســتعال:ألعال النظاف

بعــد نقعــه باملــاء أو لتحريــك الهــواء بعــد عمــل مقبــض خــاص لهــا..

الصانع:املرأة.	 

منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.	 
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السالل
املــواد الخــام : القــش مــن 	 

نبــات  أو  القمــح،  ســيقان 

أو  الزحيــف،  ،أو  الحلفــا 

أو  القصــب،  أو  اللفيتــه، 

البــوص ،أو أفــرع الزيتــون،-

الشــغانيف-، وأفــرع الخــروب 

. العرقــد  أو  العــذق،  أو  الريــس،  أو  الطريــة، 

ــة  ــدا بنبت ــة ج ــة عالي ــس بدرج ــمرة يف نابل ــة الس ــم طائف ــود  ومنه ــم اليه *يهت

العرقــد وهــي نبتــه مقدســة عندهــم ألنهــا تحمــي اليهــودي يف نهايــة الزمــان مــن 

ــَا ــاطرهم-)حديث مرفوع( أَْخَرَنَا َجِريٌر ، َعْن ُع ــم وأس ــب اعتقاده ــلمني حس املس

ــُه  ــىَّ اللَّ ــِه َص ــوِل اللَّ ــْن رَُس ــُه ، َع ــُه َعْن ــرََة ريَِضَ اللَّ ــْن أيَِب ُهَريْ ــْن أيَِب ُزْرَعَة ، َع رََة ، َع

ــاَعُة َحتَّــى تَُقاتِلـُـوا الْيَُهــوَد ، َوَحتَّــى يَُقــوَل الَْحَجــُر  َعلَيْــِه َوَســلََّم ، قـَـاَل : “ ال تَُقــوُم السَّ

ــوُه “ . ــوِديٌّ ، فَاقْتُلُ ــَذا َوَرايِئ يَُه ــا ُمْســلُِم ، َه َوَراَءُه الْيَُهــوِديُّ : يَ

األدوات املستخدمة : املخرز .	 

املكان : يف البيت .	 

الزمان : 3-4 أيام .	 

خطوات التصنيع :	 

ــا عــى . 1 ــري ،وأم ــد تكــون عــى شــكل دائ ــا ق ــع قاعــدة له ــة يصن يف البداي

شــكل مســتطيل، وغالبــاً مــا تكــون عــى شــكل مســتطيل، وخطــوات تصنيع 

القاعــدة هــي نفــس خطــوات تصنيــع املنقلــة .

 ثــم ترفــع الصفــوف عــى جوانــب القاعــدة بحجــم غــر كبــر مثــل . 2

القوطيه،ولكــن ملســتوى ميكــن أن يوضــع فيــه األغــراض، ويضــع لهــا عاقات 

ــد . ــى يســهل حمــل الســلة بالي حت

االستعال: لنقل الخضار والفواكه.	 

الصانع:املرأة وأحيانا الرجل بقصد البيع ،والتجارة. 	 

منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.	 

تشتهر منطقة وادي الباذان يف نابلس بصناعة وعرض السال مبحاذاة املتنزهات .
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الباطيه ) القدح (
املــواد الخــام : القــش مــن ســيقان القمــح أو مــن 	 

ــه،  ــف، أو اللفيت ــا ،أو الزحي ــات الحلف الخشــب  ،أو نب

ــرع  ــون ،أو أف ــرع الزيت ــوص، أو أف ــب، أو الب أو القص

ــة . ــروب الطري الخ

األدوات املستخدمة : املخرز .	 

املكان : يف البيت .	 

الزمان : أسبوع .	 

خطوات التصنيع وإجراءاته : 	 

ــاق . 1 ــن س ــا م ــامه العلي ــذ الس ــرأة بأخ ــوم امل ــادر تق ــاد- البي ــام الحص يف أي

القمــح بعــد قطــع الســنبلة ،وتختــار الســامات الطويلــة البيضــاء ،وتحزمهــا 

ــة . ــث الحاج يف رزم إىل حي

بعد ذلك تقوم بنقع هذه الحزم يف املاء ،وقد يصبغ بعدة ألوان . . 2

ــش . 3 ــن الق ــره م ــة صغ ــول حزم ــش ح ــج الق ــك بنس ــد ذل ــرأة بع ــوم امل تق

الغليــظ ،وتســتعمل املخــرز لعمــل فتحــة إلدخــال القشــة الجديــدة ،وربــط 

ــة، أو القــدح، وهــو  ــع مــن القــش الباطي ــا، ويصن ــة ببعضه األدوار الحلزوني

عــى شــكل  صحــن مجــوف .

تغليف القش من الداخل  بجلد الغنم النظيف .. 4

االستعال: لوضع األكل فيه من لحم وفت-القديد والريد.	 

الصانع:املرأة.	 

منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.	 

*ارتبطت الباطيه قدميا بالضيافة والكرم.

*انقرضت هذه األداة ولكنها موجودة يف املتاحف والزينة.
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المنقلة-الصينية-الطبق
املواد الخام : قش ) سيقان القمح(.	 

األدوات املستخدمة : املخرز .	 

املكان : يف البيت .	 

الزمان : 4-5 أيام .	 

خطوات التصنيع :	 

ــه، . 1 ــوم وليل ــاء ي ــش يف امل ــع الق نق

ــه . ــاء لف ــف أثن ــاً ال يتقص ــش طري ــح الق ــى يصب حت

 بعد ذلك يؤىت بحزمه من القش تعتر النواة ،أو البداية للمنقلة .. 2

 تقوم املرأة بلف القش حول هذه الحزم بشكل دائري .. 3

 بعــد أن تكــر شــيئا فشــيئاً تأخــذ هــذه املــرأة بعمــل صفــوف دائريــة فــوق . 4

بعضهــا البعــض حتــى تصبــح عــى شــكل املنقلــة دائريــاً ،وتســتخدم املخــرز 

ــذي يكــون محشــوا  مــن الداخــل بالقــش األقــل جــوده،  بثقــب الصــف ال

مــن القــش التــي تلــف بــه الصفــوف . 

 تقــوم بإدخــال القشــة يف هــذا الثقــب، وتعمــل عــى لفهــا، وهكــذا حتــى . 5

ــث  ــده، ويف النهايــة تعمــل عــى شــكل مثل ــم التــي نري ــل إىل الحج تص

ــة . ــق املنقل لتعلي

االســتعال: لوضــع الخبــز عليهــا، أو األغــراض أو القطايــف ، أو لتقديــم الطعــام 	 

ــن  ــعرية م ــل الش ــة، أو عم ــيف امللوخي ــني، أو تنش ــة العج ــوف، أ, تغطي للضي

العجــني.

الصانع:املرأة.	 

منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.	 



 98

رويج-بكسر التاء مكيال الطحين-الِتِ
ــف، أو 	  ــا، أو الزحي ــات الحلف ــح ،أو نب ــيقان القم ــن س ــش م ــام : الق ــواد الخ امل

اللفيتــه، أو القصــب ،أو البــوص أو أفــرع الزيتــون أو أفــرع الخــروب الطريــة ..

األدوات املستخدمة : املخرز .	 

املكان : يف البيت .	 

الزمان : يوم-ثاثة أيام .	 

خطــوات التصنيــع : هــي خطــوات  صنــع املنقلــة  ولكــن يكــون شــكل املكيــال 	 

مجوفــا حتــى يســتطيع وضــع الطحــني فيــه .

االستعال: لكيل الطحني ،لحمل الدقيق عند الخبز - وجه العجني.	 

الصانع:املرأة.	 

منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.	 

الصواني

املواد الخام : القش .	 

 	 : املســتخدمة  األدوات 

. املخــرز 

املكان : يف البيت .	 

الزمان : يوم إىل يومني .	 

ــف 	  ــال  نفســها ،ولكــن يكــون التجوي ــع : هــي خطــوات املكي خطــوات التصني

قليــا ) أقــل مــن املكيــال ( وتكــون لهــا قاعــدة مربعــة إمنــا يف  املكيــال تكــون 

ــة . القاعــدة دائري

االستعال:لوضع أرغفة الخبز وغاس-الصحون- األكل عليها.	 

الصانع:املرأة.	 

منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.	 
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القوطيه-القوطه-

ســيقان 	  مــن  القــش   : الخــام  املــواد 

،القمــح ،أو نبــات الحلفــا ،أو الزحيــف ،أو 

اللفيتــه، أو القصــب ،أو البــوص، أو أفــرع 

الزيتون،أوالخــروب الطريــة ،أو الريــس 

.

األدوات املستخدمة : املخرز .	 

املكان : يف البيت .	 

الزمان : 2-3 أيام .	 

خطوات التصنيع : 	 

القاعدة تكون دائرية ،ويكون شكلها  مثل قاعدة املنقلة متاماً .. 1

 ثــم بعــد ذلــك ترفــع الصفــوف بشــكل دائــري فــوق القاعــدة، وتأخــذ هــذه . 2

ــى يصــل إىل حــد يســاوي  ــا إىل فــوق ،حت ــا ارتفعن الصفــوف بالتصغــر كل

حجــم رغيــف الخبــز ،وهــذا يســمى بــاب القوطيــة ،ويبقــى مفتوحاً،وتصنــع 

ــه غطــاًء منفــرداً عــى شــكل دائــري ،وخطــوات تصنيعهــا هــي خطــوات  ل

تصنيــع املنقلةنفســها.

االســتعال:لحفظ الخبــز ،أو الفواكــه، والخضــار ،واملــواد الغذائيــة كاللــوز 	 

،والفســتق ،والحلــوى ،والقطــني، والزبيــب.

الصانع:املرأة.	 

منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.	 
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ْبَعه-الملقط-القرطل
ُ

بيت البيض - المعالق –الق
ــف، أو 	  ــا ،أو الزحي ــات الحلف ــح، أو نب ــيقان القم ــن س ــش م ــام : الق ــواد الخ امل

اللفيتــه، أو القصــب ،أو البــوص، أو أفــرع الزيتــون ، أو أفــرع الخــروب الطريــة 

ــس. ،أو الري

األدوات املستخدمة : املخرز .	 

املكان : يف البيت .	 

الزمان : يوم إىل يومني .	 

خطــوات التصنيــع : هــي خطــوات تصنيــع الســال نفســها، ولكــن تكــون بحجــم 	 

أصغــر مــن الســال .

االســتعال: لحفــظ البيــض ، أو التــني  ، أو جمــع املحاصيــل الزراعيــة ،ونقلهــا، 	 

وحفظهــا وتتســع ل 3-40 كغــم.

الصانع:املرأة.	 

منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.	 

الطبق
املواد الخام : قش القمح .	 

األدوات املستخدمة : املخرز .	 

املكان : يف البيت .	 

الزمان : حسب مهارة املرأة ، ورسعتها يف التصنيع .	 

 خطــوات التصنيــع: نفــس خطــوات تصنيــع الســال، ويكــون عــى شــكل وعــاء 	 

مســتدير قطــره حــوايل املــرت، وكانــت املــرأة تصبــغ القــش بعــدة ألــوان، بحيــث 

يصبــح الطبــق زاهيــاً جميــاً .

ــارت 	  ــث ص ــوف بحي ــة للضي ــه، وخاص ــع األكل علي ــتعمل لوض ــتعال:  يس االس

ــق . ــوف عــى الطب ــذي يقــدم للضي ــي الطعــام ال ــق تعن كلمــة طب

الصانع:املرأة.	 

منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.	 
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الشبابة واليرغول
املواد الخام : القصب ،جذوع األشجار-العقد السنارية.	 

األدوات املستخدمة : املخرز	 

املكان : يف املرعى ن أو يف البيت.	 

منطقة االنتشار:الريف والبادية	 

خطوات التصنيع:	 

اختيار قصبات بطول تسع قبضات باليد 40-50 سم. 1

فتح القصبات من الطرفني.. 2

تتكون من ثاثة أقسام:الجسم والرقبة والقاع. 3

عمل فوهة للشبابة بني 1:5-2:5 سم .. 4

عمل ثقوب ترتاوح بني 5-7 ثقوب.. 5

ــعبية ، 	  ــكات الش ــة  للدب ــه، ومرافق ــه وترحال ــي يف حل ــتعال:مرافقة للراع االس

ــاح. ــايل امل ــراح، واللي واألف

الصانع:الرجل-الراعي أو النجار العريب.	 

الزمان : فصل الربيع.	 

**دخــل يف تركيــب الشــبابة القصــب ،والزجــاج ، ويكــون العــزف بوضــع فوهــة 

الشــبابة عــى شــفة العــازف ،أو عــى ِســنه، واســتخدام الِســن يف تثبيــت الشــبابة ، 

ووضــع اليــد اليــرى عــى الثقــوب الســفى للتحكــم بهــا، وأصابــع اليــد اليمنــى عــى 

الثقــوب العليــا. 
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العريشه
عــى  التطويــر  مــن 

القشــية يف  الصناعــات 

أو  الزراعيــة  الكــروم 

الســياحية  لألغــراض 

املــواد الخــام : البــوص 	 

،والقــش،  ،والقصــب 

وأغصــان وأفــرع األشــجار.

األدوات املستخدمة : الشاكوش، واملطرقة، واملخرز.	 

املكان : طرف الحقل ،أو عى تلة مرفة.	 

منطقة االنتشار:الحقول الزراعية.	 

خطوات التصنيع، وإجراءاتها:	 

اختيار قطعة أرض مستوية، وإزالة الحجارة ،والرتبة منها. 1

نصب أعمدة خشبية عى شكل مستطيل.. 2

صف البوص ،أو القصب بجانب بعضها بعضا.. 3

تثبيتها بأساك معدنية.. 4

ــني 	  ــول لح ــزن املحص ــكان لخ ــة  ، أو م ــروم  ، أو القيلول ــتعال:منطرة للك االس

نقلــه إىل مــكان التخزيــن ، وســور اســتنادي لحديقــة املنــزل ن أو حظــرة إليــواء 

ــات. الحيوان

الصانع:الرجل	 

الزمان : فصيل الربيع والصيف 	 
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حفرة الصيد-الموكرة
املــواد الخــام : القــش ،والنتــش، واللفيتــه،  والحلفا،والزحيــف ، والفجيلــة ، وبقايا 	 

القثائيــات ، وأغصــان وأفرع األشــجار.

األدوات املستخدمة : أدوات الحفر من فأس ، ومجرفة.	 

املكان : الرية ،واملناطق التي ينتر فيها الصيد.	 

خطوات التصنيع ، وإجراءات العمل:	 

حفر حفرة مستطيلة بعمق 1-2م.. 1

وضع أعمدة خشبية بشكل أفقي.. 2

تغطية الحفرة بالقش، ومخلفات النباتات.. 3

تغطية القش الذي يغطي  الحفرة بالرتاب.. 4

االستعال:إليقاع الفرسان يف ساحة املعركة، وإلقاء القبض عى الفريسة.	 

الصانع:الرجل	 

الزمان : عى مدار السنة .	 

*اســتخدمت املوكــرة بشــكل واســع يف الســهول، يف وقــت الحــروب ،واملشــاكل بــني 

ــات اإلقطاعية . العائ
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صندوق العروس
 	 : الخــام  املــواد 

ــب،  ــوص والقص الب

والخيــزران.

األدوات املســتخدمة 	 

: الشــاكوش، واملخــرز ، والســلك املعــدين.

املكان : محل النجار العريب-املشغل.	 

منطقة االنتشار:الريف	 

خطوات التصنيع، وإجراءات العمل:	 

تحديد الشكل ،والطول، والعرض.. 1

صف القصب بجانب بعضه، وقص الزوائد.. 2

عمل غطاء الصندوق مع زرفيل-سكرة.. 3

االستعال:لوضع مابس العروس وصيغتها فيه،واألشياء الثمينة.	 

الصانع:النجار العريب.	 

الزمان :  حسب الطلب-فصيل الربيع والصيف.	 

*هناك أنواع عديدة من الصناديق الخشبية ،وبأحجام مختلفة.

ــن  ــاث ،ولك ــا ،واألث ــوم ،واملوبيلي ــرف الن ــار غ ــة النتش ــذه الصناع ــت ه *انقرض

ــف. ــد يف املتاح توج
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ُبْع-الطاقية الشمسية
ُ

الق
املواد الخام : البوص ، والقصب.	 

األدوات املستخدمة : املخرز	 

املكان : البيت	 

منطقة االنتشار:الريف	 

وإجــراءات 	   ، التصنيــع  خطــوات 

العمــل:

تحديد حجم ،وشكل القبعة.. 1

اختيار نوع القش، وعمل البدوة.. 2

عمل الصفوف والدوائر حبك الصف األخر. 3

االستعال:تغطية الرأس.	 

الصانع:املرأة	 

الزمان : فصيل الربيع والصيف 	 

البرذعة
املواد الخام:أكياس الخيش،الشادر،القصل والتنب،	 
األدوات:امليرة،املخرز،القالوش،الخيوط والحبال.املدق،الشاكوش.	 
املكان:املشغل.	 
الزمان:خال العام-موسم النقل ، والحصاد.	 
خطوات التصنيع ، وإجراءات العمل:	 

قص الخيش، والشادر حسب حجم الحار، أو البغل.. 4
تخييط الخيش مع الشادر.. 5
حشو الشادر بالقش، والقصل.. 6

االستعال:وقاية لظهر الحمر ،والبغال،للركوب ، والتحميل.	 
الصانع:الراذعي.	 
منطقة االنتشار:البلدة القدمية يف املدن الرئيسية.	 

ارتبط اسم عائلة الراذعي ، والحلس بهذه الصنعة، وهي وراثة يف العائلة.
*مثــل شــعبي:“كيف الحــال حشــو الرحــال ”  أي وضعــه تعبــان ومهلهــل.، وزي 

برذعــة الحــار.
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تجليد الكتب
املواد الخام:الورق،الكرتون املقوى،الصمغ، املشمع.	 

األدوات:املقص،املسطرة،ثقل من الحديد ،أو الحجر،فرشاة.	 

املكان:املشغل.	 

الزمان:خال العام.	 

خطوات التصنيع ، وإجراءات العمل :	 

قص الورق ،أو الكرتون املقوى حسب حجم الكتاب.. 1

مسحه بالصمغ، وتركه ليجف.. 2

لصق الورق املقوى عى كعب الكتاب.. 3

ضغط الكرتون املقوى عى وجهي الكتاب.. 4

وضع ثقل عى وجه الكتاب، وتركه حتى ميسك بقوة.. 5

االستعال:لحفظ أوراق الكتاب من التلف والرطوبة.	 

الصانع:الرجل-الَوراق-.	 

منطقة االنتشار:البلدة القدمية يف املدن الرئيسة.	 

ــي  ــد اآليل، وتنته ــة، والتجلي ــع الحديث ــار املطاب ــة النتش ــذه الصنع ــت ه *انقرض

ــه. ــا ألبنائ ــد إذا مل يورثه ــة التجلي ــوم بعملي ــذي يق ــوراق ال ــاة ال ــة بوف الصنع
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ولإلجابــة عــن  الســؤال الثالــث مــا دور املهتمــني بالــرتاث باملحافظــة عــى هويــة 

ــى  ــت ع ــال كان ــراض واالنتح ــويه واالنق ــات التش ــن عملي ــعبية  م ــات الش الصناع

النحــو اآليت:

جمــع املــواد العينيــة الرتاثيــة وتوثيقهــا ،واملقتنيــات يف متحــف شــعبي ،أو . 1

ــت. ــا يف البي ــاظ به االحتف

إجــراء دراســات ،وكتابــة املقــاالت حــول الــرتاث ،وأهميتــه ،ونرهــا يف الصحــف . 2

واملجــات املحليــة والعربيــة والعامليــة وعــى املواقــع االلكرتونيــة.

املشــاركة يف املعــارض املحليــة، والعربيــة، وتحفيــز طلبة الجامعات ، واملؤسســات  . 3

عــى إقامتها بشــكل دوري.

ــى . 4 ــة ع ــة املحافظ ــة ،بأهمي ــج اإلذاعية،والتلفزيوني ــق الرام ــن طري ــة ع التوعي

ــة. ــات الرتاثي املقتني

ــرتاث الشــعبي . 5 ــة متخصصــة يف ال إصــدار مجــات وصحــف وصفحــات الكرتوني

والصناعــات والحــرف التقليديــة مثــل :« مجلــة الــرتاث واملجتمــع، التــي تصــدر 

عــن مركــز أبحــاث الــرتاث يف جمعيــة إنعــاش األرسة يف البــرة ،ومجلــة الســنابل 

الرتاثيــة ، التــي تصــدر عــن مركــز الســنابل للدراســات والــرتاث الشــعبي يف ســعر.

ــة يف . 6 ــة متخصص ــات ،وأندي ــة ،وجمعي ــز ثقافي ــوث  ،ومراك ــز بح ــيس مراك تأس

ــعبي. ــرتاث الش ال

ــرتاث . 7 ــول ال ــية ح ــات الدراس ــام ، والحلق ــل ،واألي ــدوات ،وورش العم ــد الن عق

ــعبي. الش

تقديــم دراســات وأوراق عمــل متخصصــة يف املؤمتــرات املحليــة والدوليــة ، حــول . 8

ــعبي. الرتاث الش

هــذا املؤمتــر وغــره يُعــد  بصمــة نوعيــة يف اإلشــارة إىل الــرتاث ،وأهميتــه ، الــذي . 9

يعــر عــن هويــة هــذا الشــعب.

تكريــم الباحثــني يف الــرتاث الشــعبي وتحفيزهــم بنــر إنتاجهــم األديب والفنــي ، . 10

واملهتمــني بجمــع املقتنيــات الرتاثيــة.

نر الرتاث وتعميمه عى شبكة االنرتنت ومواقع التواصل االجتاعي.. 11
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النتائج والتوصيات :
ــارة إىل  ــن اإلش ــه ميك ــة ،علي ــئلة الدراس ــن  أس ــة ع ــرض واإلجاب ــذه الع ــد ه بع

ــة: ــج اآلتي النتائ

ــيل وأرسي، . 1 ــد عائ ــة ذات بع ــعبية والتقليدي ــرف الش ــة  والح ــات الرتاثي الصناع

ــة. ــواد األولي ــر امل ــب تواف ــددة حس ــق مح ــر يف مناط وتنت

ــرة، بأشــكال وأحجــام . 2 ــة مبتك ــة احتياجــات األرسة بطــرق فني تعمــل عــى تلبي

ــة. متنوع

موادها األولية واملواد الخام متوافرة يف البيئة املحلية.. 3

بعــض الصناعــات انقرضــت نتيجــة عــدم الصمــود يف وجــه البضائــع املســتوردة . 4

وســوق العمــل املنافــس.

ــن والخمــج . 5 ــة والعف ــن الرطوب ــة م ــواد الغذائي ــظ امل ــات القشــية تحف املصنوع

ــق. ــف والتعري والتل

ــات . 6 ــض الصناع ــل بع ــور الرج ــن ط ــوية، ولك ــة نس ــية صناع ــات القش املصنوع

لزيــادة العــرض والطلــب عليهــا ،و الصناعــات القشــية مــن أمنــاط التكنولوجيــا 

ــطينية . ــد فلس ــة بأي ــة ، واملصنع املحلي

يف ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها تويص مبا يأيت:

توصيات بحثية وأكادميية إلجراء بحوث ودراسات مقرتحة مستقبلية

ــال . 1 ــن خ ــه، م ــع ،وحقائق ــات الواق ــة ملعطي ــة، وتحليلي ــات وصفي ــراء دراس إج

ــات. ــم- مدخات-عمليات-مخرج ــلوب تحليــل النظ أس

إجــراء دراســات مقارنــة مــع تجــارب عمليــة إلحيــاء الــرتاث الشــعبي والصناعــات . 2

التقليديــة   يف الــدول العربيــة، واألجنبيــة.

تفعيــل دور مراكــز البحــوث يف الجامعــات الفلســطينية، والهيئــات التدريســية،  . 3

ــاريع  ــوث ،ومش ــل البح ــة ،بعم ــات املختلف ــات يف الكلي ــة الجامع ــه طلب بتوجي

التخــرج يف املــوروث الشــعبي الفلســطيني.
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توصيات للمؤسسات الحقوقية واإلنسانية:

رفــع درجــة املعرفــة القانونيــة لــدى أربــاب العمــل ،وماحقــة الجانــب . 1

ــل   ــة، ويســوقها  يف املحاف ــات الشــعبية الرتاثي ــذي ينتحــل الصناع اإلرسائييل،وال

ــة . ــات إرسائيلي ــا صناع ــى أنه ــة ع الدولي

تكثيف العمل عى الرامج اإلعامية يف محطات اإلذاعة، والتلفزة املحلية.. 2

عقــد ورشــات عمــل متخصصــة يف املــوروث الشــعبي الفلســطيني، وآليــة الدفــاع . 3

عنــه ،وحايتــه مــن الطمــس واالندثــار.

،والســياحة  والثقافــة  واالقتصــاد،  العمــل،  الحكوميــة:  للــوزارات  توصيــات 

املحــيل: املجتمــع  ،ومؤسســات  الفلســطينية 

ــال 	  ــن خ ــا ،م ــا مالي ــة ومتويله ــرف التقليدي ــعبية ،والح ــات الش ــم الصناع دع

ــياحة  ــة، كالس ــوزارات املعني ــه ال ــرف علي ــك ،ت ــاص لذل ــدوق خ ــيس صن تأس

والثقافــة ،والتجــارة ،والصناعة،والرتبيــة.

تنظيــم ورشــات عمــل ،وتدريــب ألصحــاب الصناعــات الحرفيــة التقليديــة 	 

،إلدخــال تحســينات تكنولوجيــة عليهــا.

ــات 	  ــة الصناع ــشء، بأهمي ــل ،والن ــة الجي ــية ،لتوعي ــام دراس ــدوات، وأي ــد ن عق

ــا. ــام به ــز االهت ــة، وتعزي الرتاثي

وضع خطة تسويقية للمنتجات املحلية ومنحها التسهيات الرضورية.	 

تبنــي الــوزارات املعنيــة مــع القطــاع الخــاص، إنشــاء قريــة حرفيــة  ســياحية، أو 	 

تراثيــة شــعبية، تضــم الصناعــات التقليديــة، والحــرف الشــعبية.

تنظيــم وعمــل معــارض للصناعــات الشــعبية والحــرف التقليديــة بالتنســيق مــع 	 

الــدول العربيــة، واألجنبيــة ،بشــكل دوري للرتويــج للمنتجــات املحليــة.

العمل عى تطوير املشاريع الصغرة مبنحها القروض واملنح املالية.	 

ختم الصناعات الشعبية بشعار خاص منعا للتزوير .	 

تنمية العاقة باملجتمع املحيل ،وتعزيزها ،بخلق قنوات اتصال فعالة.	 

وضع خطة إعامية للرتويج للصناعات والحرف الشعبية.	 

ــايب 	  ــر االيج ــرتاث ،واألث ــة ال ــاس بأهمي ــة إدراك الن ــوي لتنمي ــج ترب ــع برنام وض

الــذي تحملــه هــذه الصناعــات عــى البيئــة ،والقطــاع الســياحي ،والحفــاظ عــى 

الهويــة الوطنيــة.
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ملحق الصنعة في األمثال والمأثورات الشعبية
من ملك صنعه ملك قلعه	 

من رقعت ما عرت	 

من وفرت ما جاعت	 

اليل بتعجبه الكروة برجع عى املارس	 

عن الفاخوري ال متر يا بشغلك يا بشغل الكر	 

الشغل مش عيب	 

دوده من عوده	 

سبع صنايع والبخت ضايع	 

مل يهلك من اقتصد	 

مل يفتقر من زهد	 

ابن بنا واشتهى علية	 

غبار العمل وال زعفران البطالة	 

ابن السكايف حايف	 

باب النجار مخلع	 

قمح وزيت أسدين يف البيت	 

أعط خبزك للخباز ولو ياكل نصه	 

الكسل آفة الصانع	 

العجول مخطئ ولو ملك	 

املتأين مصيب ولو هلك	 

اسأل مجرب وال تسأل حكيم	 

كن مخلصا يف عملك تبلغ أقىص املك	 

برد السبل يهد الجبل	 

قمح ديرباين وهبت ريح جابك	 

قالــوا يــا حــار معــزوم عــى الفرح:قــال يــا مشــوار طويــل يــا حمــل ثقيــل ،يــا 	 

حمــل ، يــا نقــل، يــا ســقا يــا حطــاب.

املقروص يخاف من جرة الحبل.	 
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قوم يا عبدي ألقوم معاك ، وإن ماقمت ما بنفعك.	 

الريس الشاطر يجيب الريح من قرونه.	 

اشتغل باملقصوص ليجيك الطيار.	 

الو رغيف مقرص من دقن معرص.	 

اليل الو بلعوم يحتاج يقوم.	 

أبو نيه سار وابو نيتني احتار –رىس.	 

الهفة بتقتل صاحبها.	 

مثل حراث الجال اليل بحرثه برصه-بدكه.	 

الصنعة إن ما اغنت بتسرت.	 

السكايف حايف والحايك عريان وبيت البنا مان فران.	 

العمر بخلص والشغل ما بخلص.	 

يف ومرعى وقلة صنعه.	 

الرجال بتنعري وبتنكسيز	 

يد العامل مثينة ما دامت امينة فإن خانت هانت.	 

موضع-محل –ما ترزق الزق.	 

اليل ياخذ االجرة يتحاسب بالعمل.	 

من أمنك ال تخونه لو كنت خاين.	 

)  إحسان النمر :تاريخ جبل نابلس والبلقاء ص: 287-286(
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مخطوطات البحر الميت – أهميتها ودالالتها

 مازن عبداللطيف
قسم السياحة واآلثار – كلية العلوم اإلنسانية – جامعة النجاح الوطنية
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ملخص البحث :-

مخطوطات البحر الميت –  أهميتها ودالالتها
ــل  ــة مــن قب ــق الصدف ــت عــن طري ــد كان الكتشــاف مخطوطــات البحــر املي لق

محمــد ذيــب التعمــري ومحمــد حامــد التعمــري صــدى واســعا يف األوســاط العلميــة 

ــن  ــدة ع ــات جدي ــن معلوم ــه م ــا احتوت ــرا مل ــامل نظ ــتوى الع ــى مس ــية ع والسياس

طبيعــة الحيــاة السياســية والدينيــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة يف فــرتة كانــت تزخــر 

باألحــداث امتــدت مــن القــرن3 ق. م حتــى القــرن 1م . 

ــي  ــران والت ــات قم ــا مبخطوط ــرف أيض ــا تع ــت أو م ــر املي ــات البح إن مخطوط

تعــد باملئــات يعترهــا البعــض وعــى رأســهم وليــم الرايــت أعظــم اكتشــاف اثــري 

ــط  ــى من ــوء ع ــت الض ــا ألق ــايض . كونه ــرن امل ــات يف الق ــوش والكتاب ــال النق يف مج

ــن  ــات ع ــن معلوم ــره م ــا توف ــب م ــارصة ، إىل جان ــات املع ــا باللغ ــة وعاقته الكتاب

ــة  ــا الديني ــث معتقداته ــا املخطوطــات مــن حي ــي تنســب له طائفــة االيســينيني الت

ــة .  ــة والثقافي ــا االقتصادي ــة وأمناطه ــا االجتاعي وعاداته

وتكمــن أهميتهــا أيضــا يف مواجهــة االدعــاءات اإلرسائيليــة منــذ لحظــة اكتشــافها 

ــا تحــوي  ــم أنه ــا لعلمه ــر الدراســات عنه ــا وعــدم ن ــم الجــادة إلخفائه ومحاوالته

ــي مــن شــأنها أن تغــر  ــة والت ــة والتاريخي ــدالالت األثري ــر مــن املعلومــات وال الكث

ــق . ــم املزعــوم واملختل ــخ وخاصــة يف تاريخه ــرة يف التاري ــورا كث أم

ورغــم الدراســات الوفــرة التــي تناولــت مخطوطــات البحــر امليــت خاصــة 

الدراســات الغربيــة منهــا لكنهــا بحاجــة ماســة إىل املزيــد مــن األبحــاث والدراســات 

ــن أرسار  ــه م ــا يحتوي ــام ع ــة اللث ــة إىل إماط ــا زال بحاج ــا م ــرا منه ــا كب الن قس

ومكنونــات ، لــذا كان الرتكيــز يف هــذه الدراســة عــى أهميــة ومدلــوالت تلــك 

املخطوطــات أو اللفائــف أو الوثائــق ســواء الورقيــة منهــا أو النحاســية بلغاتهــا 

ــة  ــة والعربي ــة الرياني ــة واآلرامي العري

     وسوف تتناول الدراسة املواضيع التالية :

التعريف باملخطوطات وتسميتها .	 

محتوى املخطوطات وأهميته يف الدراسات األثرية والتاريخية والدينية .	 
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املخطوطات وطائفة األيسينيني التي تنسب إليها .	 

االهتام الدويل باملخطوطات منذ اكتشافها .	 

ــر 	  ــا وتحوي ــدم نره ــا وع ــات إخفائه ــات وعملي ــيل باملخطوط ــدور اإلرسائي ال

محتواهــا . ومســتوى االهتــام الفلســطيني والعــريب فيهــا . ودالالت ذلــك عــى 

ــة األصعــدة . كاف

النتائج والتوصيات .	 
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مقدمة :-
ــه مــن املســتحيل أن  ــت فان ــا كتــب عــن مخطوطــات البحــر املي نظــرا لكــرة م

يصبــح املــرء خبــرا بحقــول البحــث فيهــا جميعهــا واإلحاطــة بهــا . كــا أن العثــور 

عليهــا عــى شــكل قطــع باليــة األطــراف غالبــا مــا يحــول دون قراءتهــا وفهمها بشــكل 

كامــل . خاصــة وأنهــا قرابــة 900 مخطوطــة ، منهــا حــوايل 200 مخطوطــة تتحــدث 

عــن العهــد القديــم . ومــن الجديــر ذكــره أن وليــم الرايــت يعترهــا أعظــم اكتشــاف 

يف مجــال املخطوطــات يف العــر الحديــث .

لقــد واجهــت املخطوطــات العديــد مــن املشــاكل والعقبــات منــذ اللحظــة األوىل 

الكتشــافها ، ســواء فيــا يتعلــق بجهــل مــن اكتشــفوها بأهميتهــا ومحتواهــا ، أو مــن 

ــا  ــذي م ــب الغمــوض ال ــا ، إىل جان ــا وعاملي ــا محلي ــا وتهريبه ــع قســم منه ــث بي حي

يــزال يكتنــف دراســتها والتباطــؤ املتعمــد يف نرهــا . هنــاك أكــر مــن 3000 دراســة 

كتبــت وصنفــت حــول مضامينهــا وتفســرها ورشحهــا وتأويلهــا .

ــا  ــب ، في ــاء األجان ــى العل ــة ع ــذ البداي ــزت من ــات ترك ــة املخطوط إن دراس

ــة  يعتــر االهتــام الفلســطيني والعــريب فيهــا خجــوال وال يتــاءم مــع حجــم وأهمي

ــاف. االكتش

 ومن أهم من درسوها :	 

جون تريفر من املدرسة األمريكية لألبحاث الرقية بالقدس .	 

جرالد  النكسرت هاردنج كان مديرا لآلثار األردنية .	 

وليم الرايت مدير املدرسة األمريكية لألبحاث الرقية بالقدس .	 

وليم براونيل عامل اثار من كلية كلر مونت للدراسات العليا بأمريكا .	 

بلندرليث  مسؤول األبحاث الكيميائية يف املتحف الريطاين  .	 

األب بــول الب مديــر املدرســة األمريكيــة ، وهــو مــن أنــزه مــن عمــل يف 	 

املخطوطــات.

األب روالن ديفــو مديــر مدرســة األبحــاث التوراتيــة الفرنســية يف القــدس . ومــن 	 

ــطني  ــخ فلس ــث بتاري ــني يف البح ــاء النزيه ــن العل ــو م ــره أن ديف ــر ذك الجدي

وتعتــر دراســاته مراجعــا أساســية لــكل املتحرريــن مــن العــبء التــورايت . 
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مــن هنــا تــأيت أهميــة هــذه الدراســة للتعريــف بهــا وإلقــاء الضــوء عــى أهميتهــا 

ومحتواهــا ونســبتها إىل جاعــة أو طائفــة معينــة ) غالبــا مــا تنســب إىل األيســينيني(، 

وتوضيــح املنطقــة الجغرافيــة التــي وجــدت فيهــا ودالالت ذلــك مــن النواحــي الدينية 

والعقائديــة والسياســية واالجتاعيــة والثقافية .

ــزة  ــة املتمي ــف باملخطوطــات واملســتويات العلمي ــذا ســتتناول الدراســة التعري ل

التــي تعــر عــن مــدى اهتــام الجانــب اإلرسائيــيل وعلــاء الغــرب  بهــا منــذ بدايــة 

اكتشــافها مــن جهــة ، ومــدى التغافــل واإلهــال الفلســطيني والعــريب بهــا مــن جهــة 

أخــرى . مــع رضورة وضــع مجموعــة مــن املقرتحــات والتوصيــات ملواجهــة مثــل تلــك 

النتائــج التــي أصبحــت تدعونــا وبشــكل ملــح لبــذل املزيــد مــن الجهــود والدراســة 

والبحــث تجــاه هــذا الكنــز الثمــني . ومواجهــة املحــاوالت اإلرسائيليــة لتزييــف 

الحقائــق ومكنونــات املخطوطــات .
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مخطوطات البحر الميت- أهميتها ودالالتها

التسمية : 
نســبة إىل مغــارة قــرب البحــر امليــت عنــد نهايتــه الشــالية الغربيــة  ) املوســوعة 

الفلســطينية ، ج1 ، ص356 ( . وميكــن القــول أنهــا مجموعــة مــن الكهــوف يف عــدة 

ــذي أصبحــت تســمى  ــع قمــران وال ــط أشــهرها مبوق ــك املنطقــة ، يرتب مواقــع يف تل

ــة وذات  ــا ســنة 1947م محفوظــة يف جــرار مختوم ــد عــر عــى أوله ــه أيضــا . وق ب

أهميــة كبــرة كونهــا احتــوت نســخا مــن أســفار العهــد القديــم وأســفار أبــو كريفيــة* 

ــا  ــد به ــا ، ويقص ــران وتعاليمه ــة قم ــم جاع ــن تنظي ــاب ع ــف النق ــات تكش وكتاب

طائفــة االيســينيني .  ويرجــح أنهــا ا خفيــت يف كهــوف قمــران أثنــاء الحــرب اليهوديــة 

األوىل 66-70م  ) عبــودي ، 1988 ، ص825-824 ( ، 

شكل 1 : خريطة قمران وبعض املواقع املجاورة ) نقا عن :  دراسات فلسطينية ، 2012 ، ص 61  ( .
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وقــد تكــون تســمية قمــران عربيــة مشــتقة مــن لــون البيــاض املائــل إىل الخــرضة 

بســبب أرضهــا الكلســية والنباتــات الخــرضاء فوقهــا ، أو رمبــا تكــون مثنــى قمــر ملــا 

يعكســه القمــر مــن ضــوء عــى ســطح البحــر امليــت القريــب فيظهــر وجهــان للقمــر، 

مــع العلــم بعــدم وجــود هــذا االســم يف الكتــاب املقــدس ) العيســة ، 2003، ص44 (. 

وتلفــظ بقمــران أو كمــران أو جمــران وهــذا هــو االســم العــريب الحديــث للموقــع ، 

واتخــذ اســمه مــن الــواد املجــاور )ماغنــس ، 2012 ، ص35 ( .                                                                                               

ويرجــح أن اســم قمــران القديــم  هــو ا ســكاكه إحــدى املــدن الصحراويــة الســت 

ــوع  ــفر يش ــدي ( ) س ــني ج ــح وع ــة املل ــان ، مدين ــن ، النبش ــة ، مدي ــت العرب ) بي

،اإلصحــاح 15، آيــة 61-62 ( . ويعتــر جــون الليغــرو أول مــن اقــرتح أن قمــران هــي 

ا ســكاكة )Eshel,H.,1995,pp.37-40( ، ويعتقــد أن موقــع قمــران قــد متــت ســكناه 

ــة 10 ( .  ــن ، إصحــاح 13 ، آي ــة عمــورة )التكوي ــو أصــا مدين ــل االيســينيني ، فه قب

وهــي إحــدى قــرى املؤتفــكات املعروفــة بقــرى قــوم لــوط عليــه الســام حــول البحــر 

امليــت املنخســفة ، ومنهــا أيضــا ســدوم وصوعــر .

طبيعة المخطوطات :                                           
عــر عليهــا الراعــي محمــد ذيــب التعمــري و زميلــه املدعــو محمــد حامــد 

التعمــري بالصدفــة ســنة 1947م داخــل أواين فخاريــة تحتــوي لفائــف مكونــة مــن 

ســبع مخطوطــات ، رسعــان ماعرضــت للبيــع عنــد    تاجــر مختــص باملــواد القدميــة 

ــة  ــي مكتوب ــان ، 1996 ، ص 11 ( ، وه ــدو ) عث ــم كان ــرف باس ــم يع ــت لح يف بي

باآلراميــة والعريــة واليونانيــة القدميــة . كانــت محفوظــة عــى شــكل لفائــف كتانيــة 

ــطينية ، ج1 ، ص357-56 ( . ــوعة الفلس ــرة ) املوس ــة كب ــة يف أواين فخاري موضوع

ــا مخفــي أو غامــض ، أو  ــي حرفي ــي تعن ــا والت ــة : مــن ابوكريف *أســفار ابوكريفي

ــبعينية )  ــة الس ــا الرتجم ــفرا تحويه ــي 13 س ــة ، وه ــة الثاني ــفار القانوني ــي األس ه

اليونانيــة للتــوراة ( ، كــا يشــر ابوكريفــا إىل أعــال ماثلــة تخــص العهــد الجديــد . 

واســفاراالبوكريفا ليســت وحــي الهــي بنظــر اليهــود والروتســتانت ، لــذا اعتــرت 

ماحــق لألســفار القانونيــة للعهديــن القديــم والجديــد .
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       )شكل 2 (                                                                            ) شكل 3(
شكل 2 : محمد ذيب ومحمد حامد من عرب التعامرة اللذان اكتشفا املخطوطات ) نقا عن : فريدمان وكولكن ، 2009 ، ص22 ( .

شكل 3 : أحد الجرار الفخارية التي استخدمت لحفظ املخطوطات يف قمران ) نقا عن : فريدمان وكولكن ، 2009 ، ص48 (

     

ــران  ــا إىل مط ــم بيعه ــات ت ــن املخطوط ــة م ــح اآلن أن أول مجموع ــن الواض وم

ــات  ــت إىل جه ــم وصل ــل( ، ث ــوع صموئي ــيوس يش ــار اثناس ــدس )م ــان يف الق الري

ــع  ــي قط ــة ،2003، ص33 ( ،  فه ــة ) العيس ــفارة األمريكي ــاعدة الس ــة مبس إرسائيلي

مــن الــردي والجلــد والنحــاس حيــث كانــت أجــزاء مــن كتــب كاملــة بصــورة لفائــف 

تنســب لأليســينيني تلــك الطائفــة اليهوديــة التــي ســكنت كهــوف قمــران )فريدمــان 

وكولكــن ، 2009، ص6( ، لكنهــا وصلتنــا عــى شــكل جــذاذات صغــرة باليــة األطــراف 

غالبــا بســب عوامــل عديــدة ســاهمت يف تلفهــا .  وكتــب معظمهــا بالعريــة التــي 

كانــت لغــة مقدســة اســتخدمت لكتابــة املواضيــع الدينيــة رغــم أن اآلراميــة كانــت 

اللغــة الرئيســة آنــذاك . أمــا الخــط املســتخدم يف كتابــة العريــة فهــو الخــط اآلرامــي 

ــا  ــة ، أم ــا باآلرامي ــي مكتوب ــن  االبوكريف ــفر التكوي ــا كان س ــكل ، بين ــع الش املرب

اليونانيــة فاســتخدمت لكتابــة بعــض أســاء األماكــن  ) فريدمــان وكولكــن ، 2009، 

ــذادة  ــدت ج ــة وج ــة والاتيني ــة واليوناني ــة والعري ــب اآلرامي ص10-11 ( واىل جان

بالعربيــة ) دراســات ، 2012 ، ص6 ( . وهــذا يدعونــا للتســاؤل عــن طبيعــة وشــكل 

العربيــة يف تلــك الفــرتة املبكــرة التــي دونــت فيهــا املخطوطــات ، إضافــة إىل عــدم 

شــيوع العربيــة آنــذاك .  حيــث ميكــن تصنيــف مخطوطــات قمــران بطــرق مختلفــة 
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   Devorah Dimant ــال أن ــبيل املث ــى س ــذا نجــد ع ــا ، ل ــم كل دا رس له ــا لفه تبع

ــة ، ومخطوطــات  ــا  يف ثــاث مجموعــات هــي مخطوطــات توراتي اقرتحــت تصنيفه

تحتــوي عــى مصطلحــات ذات عاقــة بجاعــة قمــران ، وأخــرى ال تشــتمل عــى تلــك 

املصطلحــات . أمــا جــودي ماغنــس فقســمتها إىل أدب تــورايت ، ونصــوص أو مؤلفــات 

ــة  ــا باملجموع ــن وصفه ــذا ميك ــة . ل ــة وال طائفي ــت توراتي ــات ليس ــة ، ومؤلف طائفي

املنتقــاة مــن املؤلفــات ، أي متثــل مكتبــة دينيــة )ماغنــس  2012 ، ص46 ( . 

تاريخ المخطوطات:   
ــرن  ــات الق ــن بداي ــدة م ــة املمت ــرتة الزمني ــا إىل الف ــاث ترجعه ــع األبح إن جمي

الثالــث قبــل امليــاد إىل أواخــر القــرن األول امليــادي ، واعتمــد الباحثــون يف تأريخهــا 

ــدي ،  2011،  ــا )العاب ــات ونصوصه ــة املخطوط ــر ولغ ــى الح ــد ع ــب الجل إىل جان

ــا إىل  ــة تاريخه ــوط القدمي ــص يف الخط ــت املخت ــم الراي ــدد ولي ــد ح ص168 ( . وق

القــرن األول قبــل امليــاد )ولبــي و مطــر ، 1957 ، ص39 ( . ومــن الجديــر ذكــره أن 

ــة  مــا يوحــي  ــة الزمني ــك الحقب ــا مل تخــرج عــن تل ــع الدراســات املتعلقــة به جمي

ــا . ــا وفــرتة تدوينه بإجــاع حــول تاريخه

محتوى المخطوطات :    
ــة مــن  ــة لكــن الدراســات أوضحــت أنهــا أســفار اصلي رغــم أنهــا مل تكــن معنون

ــوت : ــا احت ــة منوعــة ، وبشــكل عــام فإنه ــات أدبي ــب مدون ــوراة إىل جان الت

ــوراة 	  ــف للت ــدم مل ــم ، وهــو أق ــي اشــعيا: مــدون بخــط عــري قدي ــاب النب كت

ــوف . ــر ســفر اشــعيا املأل ــة ، ويشــبه إىل حــد كب العري

تفســر حبقــوق والتعليــق عليــه : أي احــد أنبيــاء اليهــود ،  يتحــدث عــن 	 

املصائــب التــي ســتصيب الجيــل األخــر لنهايــة العــامل .

كتــاب النظــام : يتطــرق لعقائــد طائفــة يهوديــة تحــوي معــاين التضحيــة وحــب 	 

املســاعدة .

حــرب أبنــاء النــور مــع أبنــاء الظــام : خاصــة عــن املســيح ومــا القــاه مــن الكهنة 	 

واليهــود والرومــان .  ومــن مخطــوط النظــام نســتدل عــى أن املقصــود بتلــك 
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الجاعــة هــي كل إرسائيــل  )العابــدي ، 2011، ص 209( .

ــاول تعليــات إلدارة الحــرب بــني أســباط الوي 	  ــة : يتن مخطــوط المــك باآلرامي

ويهــوذا وبنيامــني – أبنــاء النــور – واألدوميني واملؤابيني والعمونيني والفلســطينيني 

واإلغريــق – أبنــاء الظــام . 

مزامر التسبيح والشكران : 	 

ــات 	  ــب كتاب ــة إىل جان ــا االبوكريفي ــا فيه ــة : مب ــن أســفار متنوع قطــع أخــرى م

ــران . ــق مبذهــب ســكان قم تتعل

الوثيقــة الدمشــقية :  تبــني التشــابه مــع كتابــات االيســينيني ) 150 ق.م – 	 

ــدت أن  ــة اعتق ــص جاع ــزة ، تخ ــودي بالجي ــس يه ــا يف كني ــر عليه 68م(، ع

اللــه أرســل لهــم معلــم الحــق ليخلصهــم مــن ذنوبهــم ، وســموا أنفســهم أبنــاء 

العهــد الجديــد ) املوســوعة الفلســطينية ، ج1 ، ص357 ( . وهــي كتــاب األحــكام 

ــة ،  ــكل لفيف ــى ش ــران ع ــدت يف قم ــي وج ــينيني والت ــة االيس ــة لطائف اإلضافي

يحــث الجــزء األول منهــا الجاعــة عــى التأمــل يف الــدروس املســتقاة مــن تاريــخ 

ــكام  ــو أح ــاين ، فه ــزء الث ــا الج ــن ، أم ــر األرشار املرتدي ــب مص ــل ، لتجن إرسائي

ــن ، 2009 ، ص156 ( . ــان وكولك ــة ) فريدم ــط العضوي ضب

إن أهمهــا املخطوطــات النحاســية التــي أشــار إليهــا البعــض كعفيــف بهنــي بأنهــا 	 

تحــوي معلومــات عــن كنــوز ذهبيــة وفضيــة ضخمــة تقــدر ب 58 طنــا )ماغنــس ، 

2012 ، ص 35 ( ، خاصــة اللفيفــة النحاســية  3Q15  مــن الكهــف الثالــث . 

شكل 4 : امللف النحايس كا وجد يف الكهف الثالث ) نقا عن : العابدي ، 2011 ، ص105 (  .
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 حيــث تنبــع تلــك التســاؤالت مــن طبيعــة تلــك الجاعــة ومعتقداتهــا املرتكــزة 	 

ــة . وهــذا أدى  ــاة املادي عــى التقشــف والزهــد واالبتعــاد عــن كل أمنــاط الحي

إىل جــدل واســع حــول كونهــا حقيقيــة أو وهميــة أو الــذي أودعهــا يف أمكنتهــا 

املحــددة املنتــرة مــن الجنــوب للشــال ومتــى تــم ذلــك ؟ كــا أن الخافــات 

يف تقديــر حجــم الكنــوز املذكــورة ؟ وهــل أن جاعــة متقشــفة متلــك مثــل هــذه 

الكنــوز ؟ .

إن مــا تــم الكشــف عنــه مــن مخطوطــات يف خربــة الداليــة ســنة 1962م مــن 	 

قبــل بــدو التعامــرة يتحــدث حســب مــا نرتــه مجلــة التاميــز األمريكيــة ســنة 

ــذي  ــنة 332ق.م ال ــدوين س ــكندر املق ــد االس ــامريني ض ــورة الس ــن ث 1966م ع

ــا  ــني أريحــا وعقرب ــة ب ــل الســامرة وحــارص بعضهــم يف كهــوف وادي الدالي احت

وتــم إشــعال النــران عــى مدخــل إحــدى الكهــوف فاختنــق الســامريون وبقيــت 

ــيل  ــا ح ــا واىل جانبه ــة حديث ــاف املنطق ــم اكتش ــا إىل أن ت ــى حاله ــم ع جثثه

وفخــار وبــردي يحــوي كتابــات عــن ســندات متلــك وعقــود وزواج ) العيســة ، 

2003، ص26 ( . وهــذا يقودنــا للبحــث حــول شــكل العاقــة التــي كانــت بــني 

الســامريني واليهــود خاصــة األيســينيني منهــم ، األمــر الــذي دعاهــم إىل تدويــن 

أخبارهــم واالهتــام بهــم ، هــل كان ذلــك تعاطفــا معهــم أم لتقــارب يف منــط 

ــدة بينهــا ؟  . العقي

األسينيون ) األيسينيون (:  
يعرفــوا باأليســينيني وليــس الحاســيني ، مــن كلمــة حســا ، مبعنــى االكتفــاء بالقليــل 

، وباللغــة اآلراميــة الزهــد والتقشــف . بينــا اآلســيني هــم األطبــاء .أمــا األيســينيني 

فهــو مشــتق مــن اإلغريقيــة ، مبعنــى القداســة ، ألنهــم كرســوا أنفســهم لخدمــة الــرب 

ــني وإمنــا بعزمهــم عــى التســامي بأفكارهــم  ــم القراب ــس فقــط مــن خــال تقدي لي

)فــرم ، 2006 ، ص13-14 ( . ويبــدو عــدم وجــود اتفــاق بــني الباحثــني عــى كلمــة 

ــن  ــعيا الذي ــي اش ــذ النب ــم بتامي ــة لعاقته ــارة قوي ــد إش ــن توج ــم ، لك ــدل عليه ت

انفصلــوا عــن يهــود املعبــد النتظــار املخلــص يــوم القيامــة . حيــث أن اســم اشــعيا 

بالعريــة ) يشــع يــا ( و ) يســوع ( والتــي تعنــي خــاص الــرب ، كــا أن اســم يســوع 
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باليونانيــة يكتــب ايســو ) عثــان ، 1996 ، ص19 ( .  وميكــن القــول أنهــم  طائفــة 

يهوديــة متصوفــة ظهــروا بالفــرتة )150 ق.م – 68م ( وســكنوا كهــوف قمــران هربــا 

ــاة املــدن عنــد اليهــود والرومــان ، وكانــت معيشــتهم أضيــق مــن معيشــة   مــن حي

ــوا باستنســاخ األســفار املقدســة ) املوســوعة  ــة . واهتم ــة الفريســيني اليهودي جاع

ــطينية ، ج1، ص357 ( .  الفلس

وأرى أن هــذا النهــج الــذي اتبعــوه يتفــق ونهــج املســيح وأتباعــه عندما نبــذوا كل 

املظاهــر املاديــة وأشــكال الحيــاة املدنيــة خاصــة يف القــدس وتحديــدا داخــل املعبــد. 

ويشــر االعتــكاف يف الصحــراء ، والتشــارك يف املمتلــكات ، ووجــود قوانــني وأنظمــة 

صارمــة ، خاصــة عــدم ذكــر النســاء بشــكل كبــر  واألطفــال ، إىل وجــود نــوع مــن 

الرهبنــة ســبق الرهبنــة املســيحية )شــولر ، 2000 ، ص 6 ( . ويــرى البعــض أن يوحنــا 

املعمــدان كان واحــدا منهــم ، وان عاقــة معينــة ربطتهــم باملســيح . لكــن وليــم بــروا 

نــيل يــرى أنهــم تبنــوا املعمــدان وهــو طفــل وهــذا كان مــن عاداتهــم . فقــد أشــار 

العــامل  دوبــون ســومر يف جريــدة الفيجــارو ســنة 1950 م أن املســيح ليــس إال معلــم 

العدالــة \ الصــاح – رئيــس طائفــة االيســينيني ، وأيــده العــامل اللغــرو الــذي ســاهم 

بفــك رمــوز اللفائــف وقراءتهــا وأوضــح التقــارب الشــديد بــني ادبياتهــا واملســيحية 

يف بدايتهــا )العيســة ، 2003، ص 88-90 ( . لقــد كانــت عاقتهــم قويــة بامليــاه مــن 

حيــث النظافــة الجســدية والنفســية مــا دعــا البعــض تســميتهم املغتســلني فكانــوا 

يتغطســون بالركــة يف قمــران مبــا يشــبه التعميــد املســيحي ، وألنهــم كانــوا يلبســون 

ــض )   ــوة البي ــميتهم األخ ــم تس ــل ت ــق بحب ــدال ويتمنط ــا وصن ــا ابيض ــرد قميص الف

Bamgarten,A.,1997,pp.53-61( . وكانــوا يتناولــون الخبــز والخمــر كرمــز مقــدس 

متامــا مــا اســتخدمه املســيح مــن رمــز خاصــة يف ليلــة العشــاء األخــر، فــكان رشب 

ــذ شــائعا عندهــم  )Broshi,M.,1984,p.32(، وكان لهــم مراكــز تســمى املغــر  النبي

الســتقبال الغربــاء واملحتاجــني واملســافرين تكــون قــرب املــدن ومنهــا املغــارة التــي 

ولــد فيهــا املســيح وبقيــت تحــت رعايتهــم . هــذا بالرغــم مــن وجــود طــرف آخــر 

مــن الباحثــني يرفــض كل إشــارات الربــط بينهــم واملســيح مثــل األب الدكتــور بيــرت 

ــي ) العيســة ، 2003،  ــب كــال الصليب ــن متشــدد إىل جان مــدروس وهــو رجــل دي

ص100 ( . ومــا يجــدر ذكــره عــدم وجــود أي يشء يف قمــران ميكن تســميته مســيحيا 

صحيحــا ، ورغــم معــارصة املعمــدان واملســيح لتلــك الفــرتة ، لكــن ال توجــد مــادة أو 
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مخطــوط يبــني أي متــاس مبــارش بــني الحركتــني الدينيتــني ، وكل مــا وجــد ال يتعــدى 

كونــه متاثــل أو تشــابه أديب وعقائــدي )تريفــر ، 1965 ، ص196( . إن الغــرض الــذي 

ــة واإلخــاص للوطــن ،  ــه يكمــن يف الحفــاظ عــى األمان وجــدت الجاعــة مــن اجل

والتكفــر عــن العــداوة ، ورشح الريعــة ) العابــدي ، 2011 ، ص 184 ( . إن ســكان 

أو جاعــة قمــران اعتقــدوا بقــوة أنهــم مختــاري اللــه ، كأعضــاء يف الشــعب املختــار 

ــدت  ــي اعتق ــة الت ــاء يف الجاع ــوا أعض ــه ، دخل ــعب الل ــم ش ــور ، وأنه ــاء الن وكأبن

مبعلــم الحــق ، كمفــر وملهــم لــألرسار اإللهيــة ، وان رجاءهــم كان التطهــر مــن كل 

ــة  ــه .  ومــن جه ــني مــن الل ــة قريب ــروح الحــق ، وان ينعمــوا بالســعادة األبدي رش ب

ــت يجــب أن يكــون  ــا ذكــر يف مخطوطــات البحــر املي ــرى شــوب ســان م أخــرى  ي

عــن طائفــة الصدوقيــني ، وهــي الفئــة التــي ظهــرت بــني الكهنــة يف القــرن الســابق 

ــدي ،2011 ، ص 211-208   ( .  للمســيح ) العاب

وفيــا يتعلــق بعاقــة املخطوطــات مبوقــع قمــران وهويــة الجاعــة التــي ســكنتها 

ــران ،  ــت يف قم ــي أقام ــة الت ــكا للجاع ــت مل ــا كان ــا أنه ــر ترجيح ــرأي األك ــان ال ف

وهنــا نجــد  Avi Yonah يصــف قمــران بديــر لطائفــة البحــر امليــت ويذكرهــا 

 ))Avi-Yonah,M.,1976,p.80 باســم  » متصــاد حســيديم »  مبعنــى حصــن الورعــني

. وهنــاك مــن اعتــر قمــران ضيعــة احتــوت مجموعــة محــدودة مــن النــاس 

العقائديــة  الناحيــة  مــن  غرهــا  عــن  متميــزة  خاصــة  حيــاة  تعيــش  كانــت 

)Herschfeld,Y.,1988,P.161( أو أنهــا كانــت فيــا ريفيــة اســتولت عليهــا جاعــة 

االيســينيني )Magness,J.,1996,PP.72-73( ، إىل جانــب ذلــك نجــد هنــاك مــن يــرى 

ــا  ــرا ملوقعه ــع ) Crown,A.,1994,p.73( نظ ــا للبضائ ــت مســتودعا تجاري ــا كان بأنه

ذات األهميــة الكبــرة بــني مناطــق فلســطني واألردن وتنــوع العنــارص التجاريــة فيهــا 

ــذي جعــل أعضــاء طائفــة قمــران مــن األيســينيني ، أو أنهــم وثيقــي  ــرأي ال . وان ال

ــات رئيســة هــي : ــة بهــم يقــوم عــى ثــاث معطي الصل

عــدم وجــود موقــع آخــر غــر قمــران ميكــن أن يتطابــق مــع املســتوطنة التــي . 1

أشــار إليهــا املــؤرخ الرومــاين بلينــي بــني أريحــا وعــني جــدي .
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شكل 5 : مخطط قمران  ) نقا عن : ماغنس ، 2012 ، ص29 ( .

كان نشــاط االيســينيني مــن الناحيــة التاريخيــة وتبعــا لروايــة املــؤرخ اليهــودي . 2

يوســيفوس بــني يوناثــان املــكايب 150 ق.م  والحــرب اليهوديــة األوىل 66-70 م  ، 

وهــذا يتطابــق مــع تاريــخ احتــال االيســينيني لقمــران .

وجــود التشــابه يف الحيــاة العامــة ، والتنظيــم والعــادات يجعــل تطابــق الكتلتــني . 3

ممكنــا ومقبــوال إىل حــد مــا  )فــرم ، 2006 ، ص111 (  .

ــينيني  ــل األيس ــران ال متث ــة قم ــن أن جاع ــان م ــراه غودم ــا ي ــم م ــذا بالرغ ه

.ويبــدو   )166-Goodman,M.,1995,PP.161( القدميــة  املصــادر  يف  املوصوفــني 

أن هنــاك مــن العلــاء مــن يوافقــه الــرأي ، ويــرون بطائفــة الصدوقيــني* أو 

ــن  ــن أول م ــال يادي ــر ييج ــك . ويعت ــرب لذل ــم األق ــود أنه ــن اليه ــيني** م الفريس

حــاول تغيــر طبيعــة جاعــة املخطوطــات ، حيــث جعلهــم مــن غــاة املدافعــني عــن 

املعبــد وكهنتــه وليســوا منشــقني عنهــم كــا يتفــق عليــه .وهــذا مــن اجــل تحويــل 

مخطوطــات قمــران مــن دليــل عــى فشــل يهوديــة الكهنــة وحكمهــم لتصبــح رمــزا 
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قوميــا لبطولتهــم ضــد الرومــان ، ومــن جهــة أخــرى قامــت هيئــة اآلثــار اإلرسائيليــة 

ــة يف  ــة األردني ــكلتها الحكوم ــي ش ــة الت ــة الثاني ــن اللجن ــى م ــن تبق ــكات م بإس

ــى ال  الخمســينيات مــن القــرن املــايض خاصــة األب ميليــك وجــون اســرتوجنيل حت

يتحدثــوا نهائيــا عــن املخطوطــات أو االعــرتاض عــى منشــوراتها التــي تهــدف ملــزج 

مخطوطــات قمــران مــع مخطوطــات املاســادا مــن اجــل تغيــر طبيعــة الجاعــة ) 

عثــان ، 1996 ، ص 112-113 ( ، ونســتدل مــن ذلــك كلــه كيــف اســتطاع العلــاء 

ــة  ــة أحــداث بداي ــم للتعــرف عــى حقيق ــر حل ــل اك ــود ومؤسســاتهم يف تحوي اليه

التاريــخ املســيحي ، إىل اكــر مــروع لتزويــر حقائــق التاريــخ .  ومــن جهــة أخــرى 

ال ميكــن القــول أن كل املخطوطــات دونــت يف مــكان واحــد ) قمــران ( ، بــل األرجــح 

 Magness,J. ,2002,PP.(ــة ــك املنطق ــي تل ــا ق ــة منه ــرى قريب ــن أخ ــن أماك ــا م أنه

81 -79(. مثــل وادي املربعــات ووادي الداليــة وكتــف أريحــا ومصــدة وعــني جــدي 

ــات ، 2012 ، ص6 (  . ــرد ) دراس ــة امل وخرب

* طائفــة تكونــت مــن جاعــة الكهنــة وعرفــت باســم ) صدوقيــم ( وكانــت تضــم 

ــادة،  ــم يف العب ــوا بالشــعب لتحكمه ــوا يتحكم ــة ، وكان ــتقراطيني عام ــار واالرس التج

ــل  ــتخدام العق ــة الس ــريف دون الحاج ــكل ح ــوراة بش ــوص الت ــون نص ــوا يطبق وكان

ــود والبعــث والحســاب والجــن واملائكــة .  ــوا بالخل واملنطــق ، ومل يؤمن

* * طائفــة يهوديــة ظهــرت بســبب الخــاف بــني االيســينيني والصدوقيــني ، وكانــوا 

ــع  ــوا م ــروح يف جســد آخــر . واتفق ــول أو عــودة ال ــة وفكــرة الحل ــون بالقدري يؤمن

الصدوقيــني يف فكرتهــم عــن شــخص املســيح ودوره ، لكنهــم اختلفــوا مــع االيســينيني 

يف دعوتهــم .



 129

أهمية المخطوطات : 
نســتدل منهــا مــدى اهتامهــم مبــواد الكتابــة كالجلــد والــردي ،  حيــث جعلوهــا 

بشــكل لفائــف ، واســتخدموا حــرا نباتيــا يضعونــه يف محابــر ، وكانــت نصوصهــم تكتــب 

عــى اللفائــف عــى وجــه واحــد ، وأحيانــا يتــم ترقيــم الصفحــات ، ثــم كانــت تخــاط 

مــع بعضهــا البعــض ، وغالبــا مــا أعيــد اســتخدام وثائــق الــردي بكتابــة نصــوص مختلفة 

ــب عــى جــذاذات  ــت األعــال القصــرة كالرســائل تكت ــا كان ــاين ، ك عــى الوجــه الث

صغــرة مــن الجلــد أو الــردي أو الخشــب أوالفخــار ) فــرم ، 2006 ، ص45 ( . 

ــد  ــة للعه ــع النصــوص املتداول ــة م ــات للدراســة املقارن ــرت معلوم ــا وف ــا أنه ك

ــة . ورغــم أنهــا  ــة بلغتهــا األصلي ــد . وكانــت مدون ــم ، ولدراســة العهــد الجدي القدي

ــد ــدم مخطوطــات للعه ــدم بحــوايل 1000 ســنة مــن أق أق

ــع )  ــا يف عــدة مواقــع ومواضي ــا تختلــف عنه ــل ، لكنه ــة مــن قب ــم معروف القدي

املوســوعة الفلســطينية، ج1، ص357 - 358 ( .

ومــن جهــة أخــرى فإنهــا تنقلنــا إىل زمــن اقــرب مــا يكــون إىل الوقــت الــذي كتــب 

فيــه العهــد القديــم فعليــا . وتربطنــا بالفــرتة التــي تشــكلت فيهــا الديانتــان اليهوديــة 

واملســيحية يف الــرق القديــم ، فهــي متثــل أيضــا انتقــاال مذهــا بــني ديانــة العهــد 

ــي تعتمــد يف  ــار الســائد اآلن والت ــة ) وهــي التي ــة الحري ــم القدميــة واليهودي القدي

مصادرهــا عــى التــوراة والتلمــود ( . مــع أن بعضهــا تكشــف لنــا عــن شــكل مختلــف 

لليهوديــة مل يبــق بعــد دمــار الهيــكل الثــاين ســنة 70 م  ) فريدمــان وكولكــن ،2009، 

ــورة  ــاين تيطــس لقمــع ث ــد الروم ــذي كان بواســطة القائ ــار ال ص7-8 (  . هــذا الدم

اليهــود .

إن أهميتهــا الكــرى تكمــن يف ذكــر اســم رســولنا الكريــم كــا ورد يف ســفر اخنــوخ 

-www.eld3wah.net\mokdmat\7( ــران ــات قم ــن مخطوط ــاين م ــد الث ويف املجل

39htm  ( . ويف املجلــد الثالــث مــن مخطوطــات قمــران يــرد الحديــث عــن خاتــم 

ــن  ــت يخــرج م ــم ، ويف نفــس الوق ــن نســل إبراهي ــه م ــاده وأن ــخ مي ــوة وتاري النب

وســط املركــني الذيــن يكذبونــه ويحاربونــه يف أول أمــر ثــم يتبعونــه ، وهــو محــرر 

 quran – m. com\container.php?fun=artview ( ــة ــن الوثني ــم م ــاء إبراهي أبن

. ) and id=352
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      ادعاءات غربية وإسرائيلية :
أنهــا غــرت ســر البحــث التــورايت وان نــص العهــد القديــم يشــبه إىل حــد بعيــد 	 

النــص الحــايل رغــم األخطــاء والتغيــرات .

ــا ، ومل 	  ــة يف التأليــف ويف الخطــاب إىل حــد م ــت لغــة حي ــة كان ــني أن العري تب

ــا. ــة كلي تســتبدل باآلرامي

املذهــل يف اكتشــافها مــن فــرتة 100ق.م هــو ليــس قدمهــا فهنــاك وثائــق مرية 	 

وبابليــة عــى الــردي وجــدران املعابــد والقصــور  والرقــم الطينيــة أقــدم منهــا 

بكثــر ، بــل الن املخطوطــات يف فلســطني مل تصمــد مــا قبــل 1000 م  .

ــة 	  ــة ذات الصبغ ــس البابلي ــة بعك ــة ديني ــا ذات صبغ ــم نصوصه ــا أن معظ ك

ــب . ــوالت الرضائ ــع ووص ــوك البي ــة كصك الدنيوي

إن املخطوطــات تعكــس لنــا الراعــات املريــرة حــول الكهانــة والهيــكل وتفســر 	 

التــوراة والتقويــم.

تــدور مــن خالهــا تكهنــات عديــدة حــول العاقــة بينهــا واأليســينيني واملســيحية 	 

واملســيح )شــولر،2000 ، ص 20-4 ( .

ــع 	  ــة اآلن ، مــن واق ــة املعروف ــه يدحــض اليهودي ــا عــر علي يظــن البعــض أن م

أن يهوديــة املخطوطــات واأليســينيني هــي يهوديــة ) معــارصة (. ويف ذلــك 

ــا بيهوديــة جاعــة  ــار اإلرسائيــيل اهــارون كمبيســي » إذا قبلن يقــول عــامل اآلث

قمــران ، فــان ذلــك يعنــي بطــان اليهوديــة املعــارصة ». وهــذا بعكــس ييغــال 

ياديــن صاحــب العقيــدة الصهيونيــة املتشــددة يف النظــر للمخطوطــات ، ورغــم 

مــا لديــه مــن منشــورات لكنــه كان قليــل النــر لهــا ألهــداف غــر علميــة  ) 

العيســة ، 2003 ، ص29-28( .   

كان الدفــن يف قمــران مختلفــا عــن فــرتة الهيــكل الثــاين ) الدفــن العائــيل ( حيــث 	 

دفنــوا يف قبــور جريــة بعمــق مرتيــن ويوضــع جثــان واحــد يف القــر فقــط ، 

وكانــت اغلبهــا باتجــاه شــايل – جنــويب حتــى يكــون امليــت مســتعدا للبعــث 

ــولر  ــوخ ) ش ــفر اخن ــاء يف س ــا ج ــردوس ك ــع الف ــال ، أي موض ــاه الش باتج

،2000، ص122 ( .

إن مخطوطــات قمــران تشــهد بوضــوح عــى تحريــف اليهــود لكتبهــم الدينيــة، 	 

ــك  مــاورد يف ســفر صموئيــل األول يف اإلصحــاح الحــادي  ــة عــى ذل ومــن األدل
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عــر وتحديــدا يف اآليــة الثامنــة  وفقــا للنــص املاســوري* » وعدهــم يف بــازق 

فــكان بنــو إرسائيــل ثــاث مئــة ألــف ورجــال يهــوذا ثاثــني الفــا » ، يف حــني 

نجــد ان مخطوطــات قمــران تفنــد ذلــك ، رغــم ادعائهــم أنهــا تشــهد عــى دقــة 

ــع  ــف الراب ــن الكه ــران م ــن قم ــة م ــص يف مخطوط ــد ورد الن ــم ، فق ــد القدي العه

ورقمهــا )Cross,F.M.,1953,PP.15 ( )51-26  ( . ومنهــا يتضــح االختافــات الكثــرة 

جــدا بينهــا رغــم افتخــار الكنيســة بهــا . إضافــة إىل ذلك نجــد ان الرتجمة الســبعينية 

والاتينيــة القدميــة واملــؤرخ اليهــودي فافيــوس يوســيفوس الــذي يفخــرون بشــهادته 

للعهــد القديــم تؤكــد جميعهــا مــا جــاءت بــه مخطوطــات قمــران .  

*النــص املاســوري أو املاســورايت مــن الجــذر) م س ر( مبعنــى نقــل أو أوصــل ، أمــا 

ــد  ــن اخــذوا عــى عاتقهــم تحدي ــة الذي ــد . حيــث أن الكتب ــي التقلي اصطاحــا فتعن

نســخة موحــدة للعــد القديــم وتشــكيلها وتنقيطهــا لحســم الخافــات . وهــذا ســبب 

عــدم وجــود أي مخطوطــة كاملــة للنــص املاســوري ملــا قبــل القــرن العــارش امليــادي .

كــا يقــول العهــد القديــم يف ســفر صموئيــل األول يف اإلصحــاح الســابع عــر 	 

ويف اآليــة الرابعــة حســب نصهــا املاســوري » فخــرج رجــل مبــارز مــن صفــوف 

ــه ســت اذرع وشــرا » ، يف  ــات مــن جــت ، وكان طول الفلســطينيني اســمه جلي

ــذا  ــة اذرع ، وه ــه أربع ــات كان طول ــول أن جلي ــبعيني يق ــص الس ــني ان الن ح

ــذا جــاءت مكتشــفات قمــران  مــا ذكــره أيضــا املــؤرخ فافيــوس يوســيفوس . ل

ــد مــا  يف املخطوطــة 4Q51 لتؤكــد النــص الســبعيني وشــهادة يوســيفوس وتفن

ادعتــه املاســورا ) www. Elforkan.com ( . وهــذا كلــه كفيــل بــان يوضــح أن 

شــهادة مخطوطــات قمــران عــى دقــة العهــد القديــم ، مجــرد أســطورة ليــس 

إال . ويتناقــض متامــا مــع مــا زعمــه وليــم الرايــت أن هــذا االكتشــاف ســيجعل 

جميــع الكتــب التــي تتحــدث عــن خلفيــة العهــد الجديــد وعــن نقــد نصــوص 

. ) Albright,F.W., 1948,P.3( ــورة ــة مهج ــره قدمي ــم وتفس ــد القدي العه

الجــدل والخــاف حولهــا بــني الغــرب وإرسائيــل مــا زال قامئــا إىل درجــة وجــود 	 

ــا ال  ــا ألنه ــكان عــى حظــر الكشــف عــن نصوصه ــل والفاتي ــني إرسائي ــاق ب اتف

تتفــق مــع العقائــد الرســمية للديانتــني اليهوديــة واملســيحية . وقــد وصــل األمــر 
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يف عددهــا الصــادر يف حزيــران 1989 م بلســان رئيــس تحريرهــا هرشــل شــانكس 

اتهامهــا للحكومــة اإلرسائيليــة وبعــض الباحثــني بالتآمر بالســكوت عــى نصوصها، 

وقــد مــا طلــت إرسائيــل بأكــر مــن موعــد وتاريــخ لنرهــا دون جــدوى كــا 

هــو بالنســبة لســنة 1997م ) العيســة ، 2003 ، ص91 ( . اال أن الســبب الرئيــي 

ــادات  ــس باالعتق ــور املســيح ، ولي ــخ ظه ــق بتااري ــكان يتعل ــق الفاتي ــذي يقل ال

ــن  ــض م ــيادة والتفوي ــى الس ــم ع ــون حصوله ــم يزعم ــا ، ألنه ــيحية ذاته املس

املســيح نفســه ، مــا يعطيهــم الحــق يف اصــدار االحــكام باســمه ، وذلــك بنــاء 

عــى مــا نــروه منــذ القــرن الثالــث امليــادي بــأن بطــرس أحــرض لهــم يف رومــا 

ذاك التفويــض . وبالتــايل اذا مــا شــهدت املخطوطــات ان املســيح عــاش يف فــرتة 

ســابقة ، فــان ادعاءهــم يســقط ) عثــان ، 1996 ، ص 114-113 ( .

يذكــر يوجــني اولريــش انــه ال يوجــد عهــد قديــم يف القــرن األول قبــل امليــاد أو 	 

. ) ) Ulrich,E.,  2001, P. 51 القــرن األول امليــادي يف قمــران أو غرهــا

ــص 	  ــا خصائ ــر فيه ــذا تظه ــال ، ل ــري يف دور االنتق ــة الع ــور الكتاب ــرض تط تع

ظهــرت يف كتابــة الكتــب املتأخــرة مــن العهــد القديــم ، خاصــة يف ســفر األخبــار 

ــدي ، 2011 ، ص239 (. ــا )العاب ــزرا ونحمي ــاين وع األول والث

ويــرى القــس جيمــس ولبــي بوجود أهميــة كبــرة للمخطوطات تتمثــل يف تقديم 	 

الدليــل الجديــد عــى صحــة أســفار الكتــاب املقــدس خاصــة تلــك املخطوطــات 

التــي احتــوت ســفر اشــعياء، كــا أنهــا أوضحــت الجــو واألحــوال التــي انبثــق 

منهــا نــور العهــد الجديــد. إضافــة إىل ذلــك ، فهــي تفيدنــا يف دراســة تطــور الخط 

العــري بشــكل اشــمل ، ومنهــا نســتطيع الحصــول عــى معلومــات مفيــدة عــن 

ــة  ــة ، وســلوك أديب ومراســيم ديني ــر مجازي ــة واســتعارات وتعاب ــع تاريخي وقائ

كانــت عنــد جاعــة قمــران )ولبــي و مطــر، 1957 ، ص 71- 73(. فقــد أمكــن 

التعــرف مــن خالهــا عــى الكثــر مــن مبــادئ وتعاليــم جاعــة قمــران واالطــاع 

ــا املعمــدان  عــى منــط حياتهــا والــذي اتصــف بالزهــد يف فــرتة معــارصة ليوحن

واملســيح عليــه الســام )ولبــي ومطــر ، 1957 ، ص42-41 ( .

ســاهمت بشــكل كبــر يف دراســات الرتجمــة اليونانيــة الســبعينية للتــوراة 	 

حيــث اتضــح مــن بعضهــا وجــود بعــض املخطوطــات الشــبيهة التــي اســتعملها 
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املرتجمــون لليونانيــة )تريفــر ، 1965 ، ص193 ( .

خافــا ملــا ورد يف ســفر امللــوك الثــاين الــذي يتهــم الســامريني أنهــم ابتعــدوا عــن 	 

العقيــدة اليهوديــة بتأثــر الفتــح اآلشــوري ســنة 700 ق . م ، فإنهــا تظهــر أنهــم 

كانــوا متمســكني بالعقيــدة اليهوديــة أيــام االســكندر ، مــا يوحــي أن االنشــقاق 

الســامري عــن اليهــود كان يف القــرن األول امليــادي . كــا أنهــا تتحــدى مــا ورد 

يف التــوراة مــن كونهــم شــعبا متخلفــا منحطــا ، وإمنــا كانــوا كالســامري الطيــب 

الــذي مدحــه املســيح ) العابــدي ،2011، ص296 ( .

ــك بســبب 	  ــي اســتمرت ، وذل ــت بعكــس املســيحية الت ــران انته ــة قم إن طائف

ضيــق أفــق إميــان الطائفــة ، لــذا ليــس رضوريــا التشــديد عــى نقــاط الشــبه بــني 

الطائفــة واملســيحية )تريفــر ، 1965 ، ص198 ( . 

ــة قمــران يف تركيبهــا 	  ميكــن القــول أن املســيحية كانــت اقــرب يف أصلهــا إىل فئ

واتجاههــا وعقيدتهــا وحتــى روحهــا منهــا إىل اليهوديــة األصليــة يف القــرن األول 

ــر ، 1965 ، ص204 ( . )تريف

ما ذا حل بالمخطوطات :
تم تهريب  بعضها واالتجار بها بصورة غر رشعية .	 

ــر 	  ــع غ ــا للبي ــال عرضه ــن خ ــا م ــاب بعضه ــراء واإلره ــل بال ــت إرسائي متلك

املــروع بأمريــكا . فحصلــت بذلــك عــى املخطوطــات الســبع األوىل التــى 

ــري . ــي التعم ــفها الراع اكتش

متلكــت األردن بالقانــون ســنة 1957 مــا اكتشــف منهــا يف منطقــة البحــر امليــت 	 

بكافــة أنواعهــا ولغاتهــا وهــي معروضــة يف متحــف اآلثــار األردين يف جبــل القلعــة.

شــكلت الحكومــة األردنيــة بدايــة الخمســينيات مــن القــرن املــايض لجنــة 	 

ــا ،  ــر محتوياته ــتها ون ــو لدراس ــة األب ديف ــب برئاس ــاء أجان ــة عل ــن مثاني م

وبعــد مــوت ســتة أعضــاء منهــا حاولــت املؤسســة اإلرسائيليــة إســكاتهم نهائيــا 

ــا . ــق به ــا يتعل ــن كل م وإبعادهــم ع

عرضت الحكومة األردنية بعضها يف بعض املتاحف بأمريكا وكندا وانجلرتا .	 

ــا 	  ــاظ عليه ــوى الحف ــل بدع ــا إىل الداخ ــرا منه ــنة 1967 كث ــل س ــت إرسائي نقل

مؤقتــا ، وبشــكل يتناقــض مــع اتفاقيــة الهــاي لســنة 1954م لحايــة املمتلــكات 
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ــزاع املســلح )املوســوعة الفلســطينية ، ج1 ، ص358 ( . ــة الن ــة يف حال الثقافي

ــرة 	  ــا يشــكل مشــكلة كب ــو م ــات دوف ــن تنقيب ــي ع ــر علم ــر تقري ــم ن مل يت

باملخطوطــات ، رغــم أن املتعــارف عليــه يف إرسائيــل بامتــاك املــادة املكتشــفة 

بالتنقيبــات ، ويف حالــة مــوت املنقــب تــؤول ملكيتهــا للمؤسســة التــي ينتمــي 

ــة  ــة العري ــه الجامع ــذي ورثت ــن ال ــال يادي ــع ييغ ــل م ــا حص ــا ك ــا ، متام إليه

ــر املنشــورة  ــو غ ــدس . وال يســمح ألي شــخص الوصــول إىل ســجات دوف بالق

ــس ، 2012، ص 5-4 ( .  ــدس )ماغن ــر بالق ــف روكفل ــة يف متح واملحفوظ

 النتائج و التوصيات : - 
ــات 	  ــات واملؤسس ــال املفاوض ــن خ ــتعادتها م ــطينية باس ــة الفلس ــن املطالب أي

ــا ؟ . ــطينية له ــة الفلس ــدويل باألحقي ــرتاف ال ــم االع ــة رغ الدولي

ــف 	  ــة يف التعري ــة عام ــة والعربي ــطينية خاص ــام الفلس ــائل اإلع ــن دور وس وأي

ــا أو  ــن عمــل أو ســاهم بتهريبه ــا وفضــح كل م ــاء الضــوء عليه ــا وإلق بأهميته

ــوكنيك  ــازار س ــن اليع ــداء م ــيل ابت ــب اإلرسائي ــة الجان ــا خاص ــاء ترجاته إخف

ــوم ؟ .  ــى الي ــن وحت ــال يادي وييج

لقــد ســببت املخطوطــات قلقــا شــديدا لليهــود واملســيحيني نظــرا ملــا قد تكشــفه 	 

مــن تبديــل و تغيــر ســواء يف حقائــق التاريــخ القديــم أو يف تفســر النصــوص 

الدينيــة ويف مغزاهــا ، مــا أدى اىل إيقــاف نرهــا . 

كانــت الجــرار الفخاريــة التــي احتــوت املخطوطــات اســطوانية الشــكل وبارتفــاع 	 

ــر مــري  ــا يوحــي بتأث ــا ومســطحة باألعــى واألســفل ، م ــرت تقريب نصــف م

ــرار  ــكل الج ــث أن ش ــيحي ، حي ــر املس ــابقني للع ــني الس ــال القرن ــر خ انت

ونظــام حفــظ املخطوطــات بداخلهــا مأخــوذ عــن العــادات املريــة منــذ زمــن 

الفرعــون رمســيس األول يف األرسة العريــن واســتمر حتــى القــرن التاســع 

ــادي . املي

ــة 	  ــى حاي ــص ع ــي تن ــنة 1954م الت ــاي لس ــة اله ــت اتفاقي ــل خالف إن إرسائي

ــن  ــا م ــا ونقلته ــتولت عليه ــلح فاس ــزاع املس ــة الن ــة يف حال ــكات الثقافي املمتل

املتحــف الفلســطيني بالقــدس الرقيــة إىل متحــف معبــد الكتــاب يف القــدس 
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الغربيــة ، والــذي تعمــدت يف تصميمــه أن يكــون عــى شــكل غطــاء جــرة 

ــات  .  ــم باملخطوط ــدى اهتامه ــى م ــدل ع ــا ي ــت ، م ــر املي ــات البح مخطوط

يعتــر اإلرسائيليــون املخطوطــات حالــة خاصــة واســتثنائية وبعيــدة عــن أحــكام 	 

الثقافيــة يف  املمتلــكات  اتفاقيــة الهــاي لســنة 1954م واملتعلقــة بحايــة 

ــة  ــلو الثاني ــات أوس ــم أن مفاوض ــلحة ، ورغ ــات املس ــروب والنزاع ــات الح أوق

ــا املتحــف  ــة ومنه ــكات الثقافي ــة املمتل ســنة 1995م اشــتملت البحــث يف قضي

الوطنــي الفلســطيني ومخطوطــات البحــر امليــت إال أنهــا مل تتوصــل إىل اتفــاق 

عــى االقرتاحــات املختلفــة كإعارتهــا إلرسائيــل 99 ســنة أو تقاســم امللكيــة وحــق 

ــتخدام . االس

مقاطعــة املعــارض واملؤمتــرات التــي تنظمهــا إرسائيــل والــدول املتعاونــة معهــا 	 

ــة  ــات الدولي ــى املنظ ــط ع ــريب والضغ ــطيني والع ــرتاث الفلس ــص ال ــا يخ في

ــني يف هــذا االتجــاه . ــني الدولي ــس املتاحــف العاملــي واتحــاد األثري ومجل

ــني 	  ــفة وب ــوص املكتش ــني النص ــات ب ــن االختاف ــف ع ــا يف الكش ــن أهميته تكم

املعروفــة حاليــا، وهــذا هــو الــر الــذي تتهــم بــه إرسائيــل مــن خالــه مبحاولــة 

إخفــاء مضمــون مــا تــم الكشــف عنــه . فياحــظ عــدم وجــود بعــض النصــوص 

يف املخطوطــات مــن قمــران مثــل ســفر استربشــكل متعمــد ،  وكذلــك ال يوجــد 

ســفر يهوديــت وســفر املكابيــني األول والســبب يف أنهــا يحتويــان نزعــة منارصة 

للحشــمونيني . 

ــأن مخطوطــات البحــر 	  ــداوال ب ــوم مبــا كان شــائعا ومت ــادة النظــر الي يجــب إع

ــي ســكنت  ــة والت ــة الصغــرة املنعزل ــت تســاعدنا يف فهــم الطائفــة اليهودي املي

ــة  ــة يف الديان ــات متنوع ــل اتجاه ــوص متث ــذه النص ــت الن ه ــر املي ــرب البح ق

ــطني . ــة يف فلس ــة القدمي اليهودي

إن مكتشــفات قمــران ذات األهميــة الكــرى تحتــم العمــل عــى إعــادة صياغــة 	 

الكثــر مــن تاريــخ فلســطني واملنطقــة املجــاورة .

ــا لحايــة الــرتاث الثقــايف تضــم أعضــاء مــن 	  رضورة تشــكيل هيئــة وطنيــة علي

ــة . ــدة وشــخصيات مســتقلة ونقابي وزارات عدي

ــة يف 	  ــه أولوي ــرتاث الفلســطيني وإعطائ ــخ وال ــام بالتاري ــة االهت رضورة مضاعف

ــن  ــه م ــي بأهميت ــي املجتمع ــادة الوع ــات لزي ــات واملؤسس ــدارس والجامع امل
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ــد املســتمرة . ــاوالت التهوي ــة مح ــة متجــذرة ملواجه ــه كهوي ــة ، والتمســك ب جه

ــات 	  ــد اآللي ــة وتحدي ــكات الثقافي ــة لحــر وجــرد املمتل ــات الازم ــداد امللف إع

ــتعادتها . الس

التواصــل مــع االنرتبــول ملاحقــة عمليــات التهريــب غــر املــروع للمخطوطــات 	 

وغرهــا مــن املــواد الرتاثيــة .
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اليابــان مــن أكــر الــدول دعــا لفلســطني ماليــاً وسياســياً.

فيا ييل عناوين لبعض املشاريع اليابانية يف أريحا واألغوار والتي نُفذت :

مروع تأهيل طريق الطيبة )ما زال املروع يف بدايته( بكلفة 1300000 دوالر.	 

مروع تزويد املجلس املشرتك للنفايات الصلبة بسيارات نفايات و حاويات. 	 

مروع إضافة غرف صفية إىل مدرسة النويعمة 	 

مروع مد أنابيب الري يف منطقة الجفتلك 	 

تعبيد بعض الطرق داخل مدينة أريحا.	 

املشاريع التي تم تنفيذها يف السابق:	 

مستشفى أريحا، تم انشاؤه سنة 1998.. 1

اســتاد أريحــا، تــم تــم انشــاؤه ســنة تــم بــدء العمــل فيــه ســنة 1994 و تــم . 2

افتتاحــه ســنة 1996. 

جايكا في أريحا واألغوار
بــدأت الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل عملهــا يف محافظــة أريحــا واألغــوار يف 

العــام 2005 بهــدف تطويــر القــدرات.
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ــع  ــة إىل املشــاريع األرب ــة الشــاملة باإلضاف ــة، وضــع خطــة التنمي ــة الزراعي الصناعي

والتــي تشــارك يف هــذا املهرجــان. و فيــا يــيل تفصيــل هــذه املشــاريع:

مــروع تطويــر القــدرات إلدارة النفايــات الصلبــة ملنطقــة أريحــا واألغــوار. تــم . 1

االنتهــاء 2010.

مــروع الخطــة الشــاملة ملنطقــة أريحــا األغــوار. هــدف املــروع وضــع خطــة . 2

اســرتاتيجية للتنميــة يف منطقــة األغــوار التــي تضــم أريحــا والفارعــة وطوبــاس 

مبســاحة تفــوق ألــف كيلــو مــرت مربــع ومتتــد املشــاريع حتــى عــام 2015 وهــو 

مهــم بــكل أبعــاده حيــث يضــع سياســات اســرتاتيجية للتنميــة يف قطاعــات مهمة 

ــتقبيل  ــي مس ــج تخطيط ــرتاتيجي ونه ــم اس ــة وفه ــة منهجي ــى خط ــد ع ويعتم

ــة  ــات املحلي ــة للهيئ ــر رشاك ــه يوف ــة، كــا أن ــة يف املارســة العملي ــة نوعي ونقل

واملؤسســات الحكوميــة واملنظــات األهليــة واملــرأة.
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برنامــج تطويــر قــدرات هيئــات الحكــم املحــيل – املجالــس املشــرتكة للخدمــات . 3

ــع  ــة م ــع اتفاقي ــة بتوقي ــكا الياباني ــر. قامــت مؤسســة جاي ــط والتطوي والتخطي

وزارة الحكــم املحــيل يف شــهر متــوز 2005 تتعلــق بدعــم فكــرة املجالــس 

ــة 2014. ــرتاتيجية يف بداي ــن اإلس ــاء م ــم االنته ــرتكة. ت املش

تحديــد احتياجــات املجالــس املشــرتكة يف منطقــة أريحــا و  األغــوار. هــدف هــذا . 4

املــروع تحديــد احتياجــات املجالــس املشــرتكة يف منطقــة األغــوار وإىل دراســة 

ــا  ــل فيه ــب العم ــة جوان ــل كاف ــة، وتحلي ــرتكة يف املنطق ــس املش ــاع املجال أوض

ــة، كــا هــدف إىل  ــات املحلي للوقــوف عــن كثــب عــى احتياجــات هــذه الهيئ

تحديــد هــذه االحتياجــات ودراســة اإلمكانــات املتاحــة لتطويــر هــذه املناطــق. 

ــأنها  ــن ش ــي م ــات الت ــات واالقرتاح ــم التوصي ــروع إىل تقدي ــدف امل ــا ه ك

العمــل عــى تنميــة وتطويــر املنطقــة وخلــق التنميــة املســتدامة فيهــا.

مــروع تجهيــز مركــز التدريــب يف  مدينــة أريحــا. تــم انشــاء  )مركــز التدريــب( . 5

لتدريــب كــوادر الحكــم املحــيل وكذلــك موظفــي كافــة املجالــس املحليــة 

والبلديــة يف قطاعــات عــدة {ماليــة، إداريــة، هندســية، فنيــة واســتعاالت برامــج 

ــة  ــة بلدي ــى مكتب ــق األريض مــن مبن ــم يف انشــاؤه يف الطاب ــد ت الحاســوب}. وق

أريحــا. تــم تزويــد املركــز بكافــة الوســائل الرضوريــة مــن اجــل خدمــة التدريــب 

 LCD{ أجهــزة تريــد، مختــر كمبيوتــر، 3 غــرف للتدريــب، فيديــو كونفرنــس و}

وتــم تدريــب 2500 موظــف مــن البلديــات 

 مــروع تطويــر السياســة املاليــة يف وزارة الحكــم املحــيل. هــدف هــذا املــروع . 6

الوصــول إىل سياســة ماليــة موحــدة ملؤسســات الحكــم املحــيل واملجالــس املحلية 

للوصــول إىل مفهــوم الامركزيــة املاليــة. وتــم تأســيس لجنــة متخصصــة مــن اجل 

متابعــة شــؤون هــذا املــروع حيــث بــادرت هــذه اللجنــة إىل عقــد العديــد مــن 

ورشــات العمــل، شــارك فيهــا العديــد مــن املتخصصــني يف مجــال السياســة املاليــة 

ــة يف  ــر املالي ــني يف الدوائ ــن العامل ــد م ــك العدي ــيل وكذل ــم املح يف وزارة الحك

بعــض البلديــات وتــم تبنــي هــذة السياســة عــام 2011. 

مروع تطوير املنطقة الصناعية و الزراعية. و قد تم منه ما ييل:. 7

إجــراء مســح أســايس قبــل دراســة الجــدوى مــن اجــل وضــع االســرتاتيجيات 	 

الازمــة والــروط لدراســة الجــدوى
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دراسة جدوى إلنشاء مجمع صناعي وتشجيع التجارة يف أريحا و األغوار 	 

لدراســة جــدوى اســتغال الصناعــة املتاحــة محليــا )الزراعيــة واملــواد 	 

الخــام األخــرى( داخــل أريحــا و األغــوار ، واملــي يف مفهــوم »ممــر الســام 

ــار«.  واالزده

إلجراء دراسة جدوى لتطوير املنطقة الصناعية يف أريحا و األغوار	 

ــال دورات 	  ــن خ ــطينيني م ــني الفلس ــا اىل املوظف ــل التكنولوجي ــذ نق  تنفي

ــة.  ــار الدراس ــة يف اط تدريبي

مروع تطوير قطاعي الزراعة و املياه يف منطقة أريحا و األغوار )(.. 8

ــم إىل . 9 ــي االن قيــد التنفيــذ. و تنقس ــة، و ه ــم املشــاريع الريادي ــروع دع م

ــمني: قس

مشاريع يقودها املواطن ) تجارية أو اجتاعية(أ. 

مروع الحرف اليدوية يف الجفلك	 

مروع تربية النحل يف عني البيضا.	 

مروع تربية موايش يف مرج نعجة و مرج الغزال و الزبيدات.	 

مروع مكتبة عامة يف النويعمة و الديوك الفوقا.	 

مشاريع يقودها الحكم املحيلب. 

مــروع الباصــات )باصــني( يف النصاريــة و العقربانيــة و بيــت حســن 	 

و عــني شــبيل و فــروش بيــت دجــن و الجفتلــك و مــرج الغــزال و مــرج 

نعجــة و الزبيــدات.

مروع بناء مجلس قروي يف الجفتلك	 

مروع بناء مركز تدريب نسوي يف العوجا و فصايل	 

مــروع محــو األميــة يف النصاريــة و العقربانيــة و بيــت حســن و عــني 	 

شــبيل و فــروش بيــت دجــن و الجفتلــك و مــرج الغــزال و مــرج نعجــة 

و الزبيــدات.

مروع تأثيث روضة يف بردلة.	 

مشاريع ريادية جديدة:ت. 

مركز ثقايف و مكتبة يف عني البيضا.	 

مركز ريايض ثقايف يف النصارية.	 
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باصات عامة يف الجفتلك و مرج نعجة و مرج الغزال و الزبيدات.	 

إعادة تأهيل مجلس قروي فصايل.	 

روضة يف النويعمة و الديوك الفوقا.	 

إنشاء قاعة ألغراض متعددة يف العوجا.	 

مــروع تنميــة الســياحة املســتدامة يف أريحــا و األغــوار براكــة القطاعــني . 10

الخــاص و العــام.

هــدف املــروع إىل تطويــر قطــاع الســياحة يف أريحــا و األغــوار مــن خــال إيجــاد 

رشاكــة بــني القطاعــني الخــاص و العــام و تطويــر املنتجــات الســياحية املصنعــة محليــا 

و العمــل عــى جــذب عــدد أكــر مــن الســياح املحليــني و األجانــب. مــدة املــروع 

3 ســنوات 

                             

مشاريع المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي ) جايكا( في منطقة أريحا 
واألغوار ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

 مروع تطوير القدرات إلدارة النفايات الصلبة ملنطقة أريحا واألغوار. . 1

مروع الخطة الشاملة ملنطقة أريحا األغوار.. 2

برنامــج تطويــر قــدرات هيئــات الحكــم املحــيل – املجالــس املشــرتكة للخدمــات . 3

والتخطيــط والتطويــر.

منحة معدات النفايات الصلبة.. 4

تحديد احتياجات املجالس املشرتكة يف منطقة أريحا و  األغوار. . 5

مروع تجهيز مركز التدريب يف  مدينة أريحا.. 6

 مروع تطوير السياسة املالية يف وزارة الحكم املحيل.. 7

 



 145

المشروع األول
مشروع تطوير القدرات إلدارة النفايات الصلبة

يف ظــل االحتياجــات املتزايــدة لوجــود خدمــة إدارة النفايــات الصلبــة يف فلســطني، 

ــاون  ــروع تع ــق م ــة بتطبي ــة الياباني ــاً للحكوم ــطينية طلب ــلطة الفلس ــت الس قدم

فنــي مبجــال إدارة النفايــات الصلبــة يف كل مــن محافظــة أريحــا وطوبــاس ونابلــس. 

ــم  ــث ت ــام 2005 حي ــاين يف متــوز ع ــق درايس  ياب ــم إرســال فري ــك ت ــاًء عــى ذل وبن

االتفــاق مــع الجانــب الفلســطيني عــى تطبيــق مــروع تطويــر القــدرات يف مجــال 

إدارة النفايــات الصلبــة يف منطقــة أريحــا واألغــوار والــذي تــم توثيقــه بتوقيــع مذكــرة 

ــة  تفاهــم ومحــرض االجتــاع يف نفــس الشــهر. وبتاريــخ 2005/11/13 قــررت الوكال

ــدء  ــل الب ــن أج ــاين م ــراء ياب ــق خ ــال فري ــكا( إرس ــدويل )جاي ــاون ال ــة للتع الياباني

بتطبيــق املــروع. 

أهداف المشروع
يهــدف املــروع إىل تطويــر قــدرات الهيئــات املحليــة يف منطقــة أريحــا واألغــوار 

ــة وســلمية إلدارة النفايــات الصلبــة. باإلضافــة  وذلــك مــن أجــل توفــر خدمــة فعال

ســيتم نقــل الخــرة واملعرفــة املطلوبــة للهيئــات املحليــة مــن أجــل الوصــول إىل إدارة 

ســلمية ومســتدامة للنفايــات الصلبــة. ومــن املتوقــع أن يكــون هــذا املــروع منوذجــاً 

يحتــذي بــه مــن قبــل الهيئــات املحليــة التابعــة لباقــي املحافظــات يف الضفــة الغربيــة 

ــواة للوصــول إىل سياســة موحــدة بالنســبة ملكبــات النفايــات  وقطــاع غــزة.  فهــو ن

ــك نتيجــة  ــة الفلســطينية وذل ــه البيئ ــي تواج ــن أهــم املشــاكل الت ــر م ــي تعت والت

لعــدم وجــود أماكــن تصلــح ألن تكــون مكبــات للنفايــات. وقــد متــت زيــارة أغلــب 

ــة  ــك لدراس ــة وذل ــة الغربي ــات الضف ــوائية يف كل محافظ ــات العش ــات النفاي مكب

ــات  ــات النفاي ــوع مكب ــول ملوض ــاد حل ــة إيج ــة وملحاول ــات الصلب ــوع النفاي موض

املنتــرة بشــكل عشــوايئ. 

البرنامج والتوقعات المرجوة.
ــدة  ــال م ــطيني خ ــرف الفلس ــع الط ــاين م ــراء الياب ــق الخ ــل فري ــوف يعم س

ــة: ــداف التالي ــق األه ــى تحقي ــنوات ع ــاث س ــدة ث ــتمر مل ــذي يس ــروع وال امل
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تطوير نظاماً إداري ورقايب دائم للمروع.	 

معرفــة أهــم املعيقــات واملشــاكل التــي تواجــه خدمــة إدارة النفايــات الصلبــة 	 

يف منطقــة أريحــا واألغــوار.

وضــع خطــة عمــل لحــل املشــاكل املتعلقــة بــإدارة النفايــات الصلبــة و تحســني 	 

طــرق التخلــص مــن النفايــات.

عقد ورشات عمل ولقاءات بهدف نر التوعية.	 

نقل املعرفة بخصوص نظام متكامل لخدمة إدارة النفايات الصلبة. 	 

إدارة خدمات جمع النفايات بفاعلية أكر. 	 

أهم األحداث:
2005/7/2: توقيع اتفاقية املروع	 

2005/8/6: إنشــاء مجلــس الخدمــات املشــرتك، التخطيــط والتطويــر إلدارة 	 

ــوار.  ــا واألغ ــة أريح ــة ملحافظ ــات الصلب النفاي

2005/9/11: اختيار أعضاء الهيئة اإلدارية للمجلس	 

2005/11/13: وصول فريق الخراء الياباين	 

2005/11/22: عقد اجتاع مجلس الخدمات املشرتك للتخطيط والتطوير	 

2005/11/28: عقد اجتاع للمجلس وفريق الخراء بجايكا	 

2005/12/13: اجتاع اللجنة التنسيقية للمروع. 	 



 147

المشروع الثاني
مشروع الخطة الشاملة لمنطقة أريحا األغوار

مقدمــــة
ــني  ــة ب ــات املكثف ــاج االجتاع ــوار إال نت ــا واألغ ــة أريح ــروع دراس ــن م مل يك

املســؤولني الفلســطينيني يف الــوزارات املختلفــة ومــن العديــد مــن الخــراء اليابانيــني 

-بتكليــف مــن مؤسســة جايــكا- والذيــن قامــوا بجــوالت عدة ومتكــررة يف عــام 2005 

وبدايــة عــام 2006. وباملحصلــة النهائيــة ونتيجــة قناعــة مؤسســة جايــكا باملميــزات 

العديــدة ملنطقــة أريحــا واألغــوار املتمثلــة بالزراعــة والســياحة وكذلــك منطقــة عبــور 

إىل خــارج فلســطني فقــد بــادرت مؤسســة جايــكا إىل تبنــي هــذا املــروع باعتبــاره 

نــواة حقيقيــة للتنميــة يف هــذه املنطقــة املهمــة والتــي تضــم العديــد مــن التجمعات 

الفلســطينية مــن محافظــات أريحــا، نابلــس و طوبــاس. ووضــع عــام 2015 لتتويــج 

ــن  ــة م ــرتة الواقع ــاة بالف ــاريع املنتق ــن املش ــد م ــام بالعدي ــع القي ــروع م ــذا امل ه

ــة برئاســة وزارة  الحكــم  ــه فني ــه ولجن ــة توجي ــم تأســيس لجن ــد ت 2006-2015. وق

املحــيل وتضــم يف عضويتهــا كافــة الــوزارات واملؤسســات الفلســطينية املختلفــة مــن 

أجــل التعــاون مــع وفــد الخــراء اليابــاين يف إعــداد الدراســة التخطيطية لهــذا املروع 

ملــدة 6 شــهور مــن بدايــة شــهر 2005/10 إىل  شــهر2006/7 وقــد تــم متديــدة ملــدة 

3 شــهور إضافيــة . مــع التوصيــة بالعديــد مــن املشــاريع ذات التأثــر املبــارش، وقــد 

ــد  ــطينية ووف ــوزارات الفلس ــني يف ال ــة املعني ــع كاف ــة م ــات مركزي ــد 3 ورش ــم عق ت

الخــراء اليابــاين وبــإرشاف مؤسســة جايــكا. وقــد تــم إصــدار العديــد مــن التقاريــر 

والدراســات ومــن املقــرر إصــدار التقريــر اليابــاين النهــايئ يف شــهر متــوز 2006. 

أهداف المشروع
يهــدف املــروع إىل وضــع خطــة اســرتاتيجية للتنميــة يف منطقــة األغــوار التــي 

ــد  ــع ومتت ــرت مرب ــو م ــف كيل ــوق أل ــاحة تف ــاس مبس ــة وطوب ــا والفارع ــم أريح تض

املشــاريع حتــى عــام 2015 وهــو مهــم بــكل أبعــاده حيث يضع سياســات اســرتاتيجية 

للتنميــة يف قطاعــات مهمــة ويعتمــد عــى خطــة منهجيــة وفهــم اســرتاتيجي ونهــج 

ــة  ــر رشاك ــه يوف ــا أن ــة، ك ــة العملي ــة يف املارس ــة نوعي ــتقبيل ونقل ــي مس تخطيط

ــة واملــرأة.  ــة واملنظــات األهلي ــة واملؤسســات الحكومي ــات املحلي للهيئ
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المشروع الثالث
برنامج تطوير قدرات هيئات الحكم المحلي – المجالس المشتركة للخدمات 

والتخطيط والتطوير
مقدمــــة،، ،، 

ــوزارات املختلفــة ومــن  ــة الفلســطينية أو تأســيس ال ــام الســلطة الوطني بعــد قي

ــات  ــدد التجمع ــادة ع ــوزارة إىل زي ــادرت ال ــد ب ــيل فق ــم املح ــا وزارة الحك ضمنه

ــم  ــا أدى إىل تضخ ــة م ــس محلي ــات ومجال ــة بلدي ــا إىل درج ــطينية ورفعته الفلس

ــيل  ــم املح ــكالية الحك ــاءت إش ــا ج ــن هن ــيل. وم ــم املح ــات الحك ــدد مؤسس يف ع

ــا  ــون لديه ــة دون أن يك ــس محلي ــات ومجال ــيس بلدي ــم تأس ــث ت ــطيني حي الفلس

ــني ودون وجــود أي مقومــات   ــم أي خدمــات إىل املواطن ــام بتقدي القــدرة عــى القي

لهــذه املجالــس مــن أجــل اســتمرار وجودهــا، وقــد وصل عــدد املجالــس الفلســطينية 

إىل 329 مجلــس محــيل وبلديــة وتــم إجــراء االنتخابــات املحليــة يف %80 مــن عــدد 

هــذه املجالــس. و مــن أجــل التعامــل مــع هــذا الواقــع املريــر عــى األرض، بــادرت 

وزارة الحكــم املحــيل بعــد عــام 1995 وبالتعــاون مــع مؤسســة UNDP. إىل تأســيس 

لجــان التخطيــط اإلقليميــة واملجالــس املشــرتكة حيــث تــم بعــد ذلــك االعتــاد عــى 

تبنــي سياســة املجالــس املشــرتكة مــن اجــل حــل مشــاكل موسســات الحكــم املحــيل 

لماذا المجالس المشتركة للخدمات والتخطيط والتطوير؟
ــت  ــا أصبح ــث أنه ــوم حي ــد ي ــاً بع ــرتكة يوم ــس املش ــة ودور املجال ــزداد أهمي ت

ــايف  ــاج الش ــب والع ــرج املناس ــطيني واملخ ــيل الفلس ــم املح ــتقبل الحك ــل مس متث

لواقــع الهيئــات املحليــة ومــا يعانيــه مــن تضخــم عــددي وتــدين عــى مســتوى ونــوع 

ــذا  ــة، ل ــرة ومعروف ــل كث ــل عوام ــطيني بفع ــور الفلس ــة للجمه ــات املقدم الخدم

فــإن مــن أهــم أهــداف وأولويــات الــوزارات الســابقة هــو تخفيــض عــدد الهيئــات 

املحليــة مــن خــال خلــق مجالــس مشــرتكة فاعلــة ذات كفــاءة عاليــة، كــا أن هــذه 

الخطــوات تعتــر كذلــك مــن أهــم خطــوات اإلصــاح التــي يجــب أن تعكــف الــوزارة 

عــى تنفيذهــا.

وقــد قامــت موسســة جايــكا اليابانيــة بتوقيــع اتفاقيــة مــع وزارة الحكــم املحــيل 
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يف شــهر متــوز 2005 تتعلــق بدعــم فكــرة املجالــس املشــرتكة. وقــد قــام وفــد جايــكا 

بدراســة واقــع املجالــس املحليــة واملجالــس املشــرتكة وبالتعــاون والتنســيق مــع دائرة 

املجالــس املشــرتكة يف وزارة الحكــم املحــيل، حيــث تــم االتفــاق عــى عقــد 15 ورشــة 

ــة ورشــة عمــل  ــاق عــى إقام ــم االتف ــك ت ــس املشــرتكة. وكذل ــق باملجال عمــل تتعل

واحــدة يف كل محافظــة مــن املحافظــات وكذلــك عقــد ورشــتي عمــل مركزيــة تضــم 

كافــة املعنيــني مبوضــوع الحكــم املحــيل واملجالــس املشــرتكة عــى إن تعقــد ورشــة 

تقيــم مركزيــة مــع نهايــة املــروع يف شــهر أيلــول 2006. 
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المشروع الرابع
منحة معدات النفايات الصلبة.

ترافــق مــع البــدء يف مــروع تطويــر القــدرات يف مجــال النفايــات الصلبــة القيــام 

ــوار  ــا واألغ ــة أريح ــة يف محافظ ــات الصلب ــرتك إلدارة النفاي ــس املش ــيس املجل بتأس

ــاس  ــس وطوب ــا ونابل ــات أريح ــيل يف محافظ ــع مح ــس 17 تجم ــم املجل ــث ض بحي

ــم  ــني وزارة الحك ــة ب ــة املوقع ــى االتفاقي ــاء ع ــس بن ــذا املجل ــيس ه ــم تأس ــد ت وق

املحــيل ومؤسســة جايــكا اليابانيــة يف شــهر متــوز 2005 وذلــك لتقديــم أفضــل خدمــة 

ــي انضمــت للمجلــس املشــرتك.  ملجموعــة التجمعــات الت

وقــد تــم االتفــاق مــع مؤسســة جايــكا عــى أســاس أن يبــادر إىل تأســيس مجلــس 

ــى  ــا ع ــل تدريجي ــة والعم ــة الغربي ــات الضف ــة يف محافظ ــات الصلب ــرتك للنفاي مش

إلغــاء كافــة مكبــات النفايــات العشــوائية بحيــث يكــون هنــاك مجلــس واحد مشــرتك 

ــرتكة  ــس مش ــاء مجال ــجيع إنش ــل تش ــن أج ــة. وم ــة يف كل محافظ ــات الصلب للنفاي

موحــدة للنفايــات الصلبــة يف كل محافظــة مــن املحافظــات الوطــن فقــد تــم االتفــاق 

بــني مؤسســة جايــكا ووزارة الحكــم املحــيل عــى تقديــم منحــة عــى شــكل معــدات 

ــي قدمــت  ــع املنحــة األوىل الت ــداداً م ــع محافظــات امت ــات إىل أرب وســيارات للنفاي

عــام 1998. وســميت باملرحلــة الثانيــة بقيمــة تــرتاوح مــا بــني 7-10 مايــن دوالر.

وقــد تــم أيضــا االتفــاق عــى تقديــم هــذه املنحــة إىل محافظــات أريحــا، بيــت 

ــراء  ــع الخ ــاون م ــاين بالتع ــراء الياب ــد الخ ــام وف ــد ق ــم. وق ــلفيت، طولك ــم، س لح

ــات  ــد االحتياج ــة لتحدي ــة ميداني ــل دراس ــات بعم ــذه املحافظ ــطينيني يف ه الفلس

ــك  ــخ 2005/12/1. وبعــد ذل ــة بتاري ــع االتفاقي ــم توقي مــن املعــدات والســيارات وت

قــام الوفــد اليابــاين مبعاينــة وزيــارة املحافظــات األربــع بشــكل دوري وعمــل دراســة 

ميدانيــة وبعــد ذلــك تــم إصــدار التقريــر ضمــن دراســة علميــة لتحديــد االحتياجات. 

وحســب االتفاقيــة املوقعــة بــني الطرفــني الفلســطيني اليابــاين، فأنــة ســيتم إرســال 

ــات يف منتصــف عــام 2007. هــذة املعــدات واآللي
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المشروع الخامس
تحديد احتياجات المجالس المشتركة في األغوار.

يهــدف هــذا املــروع، تحديــد احتياجــات املجالــس املشــرتكة يف منطقــة األغــوار، 

ــب العمــل  ــة جوان ــل كاف ــة، وتحلي ــس املشــرتكة يف املنطق إىل دراســة أوضــاع املجال

ــدف  ــا يه ــة، ك ــات املحلي ــى احتياجــات هــذه الهيئ ــب ع ــن كث ــوف ع ــا، للوق فيه

إىل تحديــد هــذه االحتياجــات ودراســة اإلمكانــات املتاحــة لتطويــر هــذه املناطــق. 

كــا يهــدف املــروع إىل تقديــم التوصيــات واالقرتاحــات التــي مــن شــأنها العمــل 

عــى تنميــة وتطويــر املنطقــة وخلــق التنميــة املســتدامة فيهــا. حيــث ســيتم دراســة 

وتقييــم الخيــارات والبدائــل املتاحــة للهيئــات املحليــة يف املنطقــة مــن أجــل التوصــل 

ــات مشــرتكة  ــس خدم ــة أو إنشــاء مجال ــادة هيكلي ــات إلع إىل أفضــل الســبل واآللي

متخصصــة أو غــر متخصصــة، أو مجالــس تخطيــط إقليمــي يك تعمــل عــى خدمــة 

قطاعــات أكــر مــن املواطنــني يف املنطقــة، وتحســني جــودة الخدمــات املقدمــة. 

ــة ومتكــني  ــر التجمعــات الســكانية يف املنطق إن هــذا املــروع يهــدف إىل تطوي

الهيئــات املحليــة بصيغتهــا املســتقبلية املتوقعــة أن تكــون قــادرة عــى إدارة شــؤونها 

بنفســها وتوفــر متويــل أنشــطتها ومهامهــا بنفســها والحــد مــن االعتــاد عــى 

ــا.  ــاريع لديه ــذ املش ــة لتنفي ــات الخارجي ــاعدات واملعون املس

ينفــذ هــذا املــروع بواســطة رشكــة النخبــة لاستشــارات اإلداريــة ووزارة الحكــم 

املحــيل، وبتمويــل مــن الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل )جايــكا(، ويشــمل املجالــس 

ــة يف  ــة الواقع ــات املحلي ــة والهيئ ــة والقروي ــس البلدي ــن املجال ــة م ــرتكة املكون املش

منطقــة األغــوار. 

ــا  ــات، منه ــن التوصي ــد م ــروج بالعدي ــروع بالخ ــل امل ــة يأم ــة الدراس ويف نهاي

ــى مســتوى  ــات خاصــة ع ــس املشــرتكة ككل، وتوصي ــة تخــص املجال ــات عام توصي

ــات: ــذه التوصي ــض ه ــيل بع ــا ي ــوار. وفي ــا واألغ ــة أريح منطق

ــن 	  ــكل يضم ــه بش ــا ل ــاً ومخطط ــرتكة مدروس ــس املش ــاء املجال ــون إنش أن يك
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ــازم  ــل ال ــق الدخ ــى تحقي ــدرة ع ــس والق ــذه املجال ــة ه ــتمرارية ودميوم اس

ــطتها.  لتمويــل أنش

ــق 	  ــة للمناط ــة والسياس ــة والتنظيمي ــة واالجتاعي ــب الجغرافي ــاة الجوان مراع

ــق  ــمل مناط ــث يش ــرتكة، بحي ــس املش ــمولة يف املجال ــة املش ــات املحلي والهيئ

متواصلــة جغرافيــاً وقــادرة عــى التواصــل، ومتجانســة اجتاعيــاً، وتوجــد عوامــل 

ــذ  ــس عــى تنفي ــة املجال ــات تعمــل عــى إعاق ــا، وال توجــد خاف مشــرتكة بينه

ــا.  أعاله

أن تكــون املجالــس املشــرتكة هــي مجالــس متعــددة الخدمــات بحيــث تقــدم 	 

ســواء الخدمــات الحياتيــة والخدمــات الرســمية مثــل إصــدار الرتاخيــص وجمــع 

الرســوم والرضائــب، وذلــك بــدال مــن إنشــاء عــدة مجالــس مــا يربكهــا ويضعفهــا. 

ــس املشــرتكة 	  ــل املجال ــة عــى تقب ــات املحلي ــني والهيئ ــز املواطن تشــجيع وتحفي

واالنخــراط بهــا، وخلــق الوعــي العــام لديهــم حــول أهميــة ودور هــذه املجالــس 

يف خلــق التنميــة وتطويــر املناطــق املشــمولة فيهــا.

ــر يف 	  ــكل أو بآخ ــرتكة بش ــس املش ــمولة يف املجال ــة املش ــات املحلي إرشاك الهيئ

ــم  ــيخ مفاهي ــال ترس ــن خ ــذ م ــط والتنفي ــرارات والتخطي ــاذ الق ــة اتخ عملي

العمــل الجاعــي املشــرتك والدميوقراطــي. 

توفــر اإلطــار القانــوين الرســمي مــن خال إقــرار القوانــني ذات العاقــة باملجالس 	 

ــا يضمــن  ــا مب ــا وتعديله ــني املوجــودة حالي ــة القوان ــا، ومراجع املشــرتكة وعمله

تعزيــز املجالــس املشــرتكة ودورهــا. 

توفــر اإلطــار اإلداري واإلجــراءات اإلداريــة والنظــم الداخليــة التــي تبــني طريقــة 	 

وآليــة عمــل املجالــس املشــرتكة مــن حيــث إدارتهــا وطريقــة التوظيــف والتمويل 

وتوزيــع املشــاريع والخدمــات. 

ــات 	  ــات والهيئ ــة واملنظ ــوزارات املختص ــل ال ــن قب ــمي م ــم الرس ــر الدع توف

الدوليــة واملحليــة مــن خــال حــر تعاملهــا مــع املجالــس املشــرتكة وليــس مــع 

الهيئــات املحليــة بصفتهــا الفرديــة، والتعامــل مــع احتياجــات املجالــس املشــرتكة 

ــاريع  ــى املش ــز ع ــردة والرتكي ــة منف ــة بصف ــس كل هيئ ــدة، ولي ــدة واح كوح

ــة.   املشــرتكة وليــس الفردي
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المشروع السادس
مشروع تجهيز مركز التدريب في أريحا

رؤية ومهمة مركز التدريب. 
التدريــب واســتمرارية التعليــم هــا املفتاحــان لضــان األداة الناجحــة الخاصــة 

ــادة  ــب وإع ــوة أن التدري ــن وبق ــيل تؤم ــم املح ــوزارات. وزارة الحك ــتمرارية ال باس

التدريــب متثــل الطريــق الصحيــح للمحافظــة عــى تقديــم خدمــة أفضــل للمواطنــني.

وعــى أســاس خطــة الــوزارة فــإن رؤيــة املركــز تتمحــور حــول بلــورة املركــز ليكــون 

ــون يف  ــن يعمل ــطينيني الذي ــني الفلس ــني واملهني ــة للقيادي ــات واملعرف ــز املعلوم مرك

الحكــم املحــيل بينــا عمــل املركــز ميكــن أن يرتجــم لتحســن إدارة القــوى البريــة 

يف وزارة الحكــم املحــيل والهيئــات املحليــة وجعلهــم يقومــون بتقديــم خدمــة مهنيــة 

أفضــل يف املجــاالت املاليــة واملهنيــة. 

أهداف المشروع:
تحضر وإعداد مهنيني ومحرتفني للعمل يف مجال الحكم املحيل بفلسطني. 	 

االستمرار بتحديث وتطوير مناهج التدريب.	 

التأكيد عى رضورة التكامل ما بني املعرفة العلمية والعملية )التطبيقية(.	 

تحويل وزارة الحكم املحيل والهيئات املحلية لتكون مؤسسات تعليمية.	 
 

مــن املشــاريع التــي تــم االتفــاق عــى أقامتهــا بــني وزارة الحكــم املحــيل وبــني 

ــم  ــوادر الحك ــب ك ــب لتدري ــز تدري ــاء مرك ــروع إنش ــة م ــكا الياباني ــة جاي موسس

املحــيل وكذلــك موظفــي كافــة املجالــس املحليــة والبلديــة يف قطاعــات عــدة ) ماليــة، 

ــع  ــاق م ــم االتف ــد ت ــج الحاســوب (. وق ــة واســتعاالت برام ــة، هندســية، فني إداري

بلديــة أريحــا ومبوافقــة وزارة الحكــم املحــيل عــى إن يتــم تأهيــل الطابــق األريض من 

مبنــى بلديــة أريحــا لغــرض إنشــاء مركــز التدريــب. وقــد تــم تزويــد املركــز بكافــة 

ــر،  ــد، مختــر كمبيوت ــة مــن اجــل خدمــة التدريــب ) أجهــزة تري الوســائل الرضوري

ــو كونفرنــس وLCD، بحيــث إن هــذا املركــز ســيكون أول  3 غــرف للتدريــب، فيدي

مركــز متخصــص لتدريــب كــوادر الحكــم املحــيل. ومــن التوقــع إن يتــم إنهــاء املركــز 

خــال األســبوع القــادم
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المشروع السابع
تطوير السياسة المالية في وزارة الحكم المحلي

يعتــر هــذا املــروع مــن املشــاريع التــي تــم االتفــاق عليهــا بــني وزارة الحكــم 

املحــيل وموسســة جايــكا اليابانيــة. ويهــدف هــذا املــروع إىل الوصــول إىل سياســة 

ــة للوصــول إىل مفهــوم  ــس املحلي ــة موحــدة ملوسســات الحكــم املحــيل واملجال مالي

الامركزيــة املاليــة. ونــم تأســيس لجنــة متخصصــة مــن اجــل متابعــة شــؤون هــذا 

املــروع حيــث بــادرت هــذة اللجنــة إىل عقــد العديــد مــن ورشــات العمــل، شــارك 

ــة يف وزارة الحكــم املحــيل  ــد مــن املتخصصــني يف مجــال السياســة املالي ــا العدي فيه

وكذلــك العديــد مــن العاملــني يف الدوائــر املاليــة يف بعــض البلديــات. وقــد قــام وفــد 

ــني يف مجــال السياســة  ــني العامل ــن املوظف ــدد م ــم املحــيل ضــم ع ــن وزارة الحك م

املاليــة وكذلــك املجالــس املشــرتكة بزيــارة إىل اليابــان يف الفــرتة بــني 19-3-2006 اىل 

2-4-2006 مــن اجــل تلقــي دورة يف موضــوع املجالــس املشــرتكة واملاليــة حيــث تلقوا 

العديــد مــن املحــارضات وشــاركوا أيضــا يف العديــد مــن ورشــات العمــل والزيــارات 

امليدانيــة للمــدن اليابانيــة. 
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اقدم مدينة في التاريخ أريحا، وحضورها لدى الروس 

د. عمر محاميد 
بروفيسور جامعة ليبتسك التربوية 

عضو الجمعية االمبراطورية الروسية الفلسطينية 
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 الشاعر الروسي ايفان بونين زهرة اريحا ستزهر من جديد 
بهــذه الكلــات او النبــوءة االدبيــة الشــاعرية كتــب الشــاعر الــرويس الكبــر ايفــان 

ــة  ــه الديني ــاداب ملخصــا زيارت ــل  ل ــزة نوب بونــني )1870-1954(الحاصــل عــى جائ

،الثقافيــة االدبيــة، اىل فلســطني  مهــد الحضــارات ،القــدس واريحــا وبيــت لحــم حيــث 

كتــب عــن انطباعاتــه عــن زيارتــه اىل فلســطني وتجوالــه يف انحــاء فلســطني املختلفــة 

وقــد كانــت زيارتــه االوىل اىل فلســطني والــرق عــام 1905-1907 ، امــا رحلتــه الثانية 

فكانــت عــام 1916 اثنــاء الحــرب العامليــة االوىل .

والشــاعر ايفــان بونــني معــروف يف روســيا وقصائــده وكتابتــه االدبيــة تعتــر مــن 

ارقــى مــا كتــب يف االدب الــرويس الحديــث وقــد عــاش بونــني يف فــرتة حاســمة مــن 

تاريــخ روســيا 1870-1954 وهــو مــن ابــرز وأكــر  االدبــاء الــروس تأثــرا بالــرق ولــه 

الكثــر مــن القصائــد التــي تتحــدث عــن جــال  وســحر وشــاعرية الــرق ورجــال 

ونســاء الــرق .

ولعــل قصيــدة »البــدوي »وزينــب« وقصيــدة »محمــد مطــاردا »وابراهيــم 

»عامــات الطريــق »املقــام »الحــاج »حجــر الكعبــة االســود »الكوثــر »الــرتاب املقدس 

ــول  ــاد الرس ــار »احف ــقة النه ــمس »شقش ــد الش ــس »معب ــرؤ القي ــة القدر«ام »ليل

»القاهــرة »انــني »مقــرة يف الصخــر » مــن ابــرز االبداعــات الروســية واعظمهــا عــن 

الــرق وفلســطني ، بــل ترقــى هــذه القصائــد اىل تــراث شــعري اديب تعتــز بــه روســيا 

واألدب الــرويس حيــث اصبــح هــذا االبــداع محــط اهتــام النقــاد واملفكريــن الــروس 

الذيــن كتبــوا يف تاريــخ روســيا واألدب والثقافــة الروســية وارتباطهــا بــاألرض املقدســة، 

اىل حــد ان اصبــح هــذا الــرتاث جــزءا هامــا مــن تــراث روســيا الدينــي والثقــايف .

احفاد الرسول 
ــث  ــرق حي ــعوب ال ــرق وش ــه اىل ال ــني رؤيت ــص بون ــدة يلخ ــذه القصي يف ه

ــة  ــعوب الرقي ــة والش ــعوب العربي ــس للش ــل وتقدي ــر ب ــاب وتقدي ــدث بإعج يتح

التــي تتبــع ديــن االســام ديــن الرســول محمــد »صلعــم »، ليصبــح كل حجرةاو شــجرة 

او جبــل ســورة مــن االنجيــل وتصبــح اريحــا اقــدم مــدن العــامل والبحــر امليــت نــور 

ــه اىل اريحــا والبحــر  ــه ، فعــن زيارت ــيء طريــق الشــاعر والعــامل مــن حول ــدي ي اب
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ــدوي : ــه الب ــب  يف قصيدت امليــت يكت

خلف البحر امليت –حدود رمادية 

الجبال تكاد ترى ساعة منتصف النهار يف الظهرة 

غسل فرسه يف نهر االردن 

وجلس يدخن الرمل مثل النحاس دافئ 

خلف البحر امليت ،

 يف الضباي املبتهج ، ينساب رساب – يف الوادي –قيظ وضوء 

تنوح حامة برية ،عى غصن العرت*

عى الدفى **لون قرمزي 

اما هو فيدمدم غافيا ، منشدا 

القيظ ،الدفى ،العرت واالثل ،

يجلس كطر جارح عباءة رقطاء 

ستنزلق فوق الكتفني ، الشاعر قاطع الطريق 

ها هو بدا يدخن وسعيد مع الدخان الدقيق 

ــري  ــكارم الغم ــرويس، م ــامية يف االدب ال ــة وإس ــرات عربي ــاب مؤث ــر: كت )انظ

سلســلة عــامل املعرفــة القاهــرة  1990(

ــة اريحــا  ــرويس بســكان مدين لعــل هــذه القصيــدة التــي يتغنــى يهــا الشــاعر ال

طالبــدوي “الــذي يجلــس يدخــن كطــر جريــج مــن شــدة القيــظ هــي صــورة يكررهــا 

معظــم الــزوار االجانــب اىل اريحــا والبحــر امليــت حيــث الجبــال يف الضبــاب املبتهــج 

ــد  ــني »معب ــد بون ــاءت قصائ ــا ج ــن هن ــوء وم ــظ وض ــوادي قي ــاب رساب يف ال ينس

الشــمس” 

فهــذا الشــاعر الــرويس القــادم مــن بــاد الثلــج والــرد الــرويس الشــايل القــارص 

يعبــد شــمس االهرامــات املريــة والصحــراء الفلســطينية والضــوء املنســاب يف اريحــا 

الــذي ال يشــابه  ضبــاب ســانت بطرســبورغ عاصمــة القيــارصة الــرويس الذيــن طاملــا 

حلمــوا بامليــاه الدافئــة والشــمس الدافئــة بــل وخاضــوا الحــروب الطويلــة مــن اجــل 

ان يكــون موطــئ قــدم لروســيا يف امليــاه الدافئــة، كلفــت روســيا الكثــر مــن الــروات 

والــدم الــذي ســفك يف حــروب روســيا مــع االمراطوريــة العثانيــة التي ســيطرت عى 

فلســطني وبلــدان الــرق العــريب وغــر العــريب  ســنوات امتــدت اىل حــوايل اربعائــة 
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عــام جعلــت مــن فلســطني قريــة منســية كــا قــال الشــاعر الفلســطيني الكبــر الــذي 

عــاش يف موســكو  محمــود درويــش »انــا مــن قريــة منســية« يف قصيدتــه ســجل انــا 

عــريب “الشــهرة *ديــوان قصائــد فلســطينية”

ان بونــني كــا غــره مــن الرحالــة الــروس واألدبــاء العلــاء ، الدبلوماســيني، 

ــن  ــر م ــا الكث ــوا لن ــد ترك ــطني ق ــج اىل فلس ــوا بالحجي ــن قام ــروس  الذي ــراء ال واألم

االدبيــات والوثائــق الهامــة التــي تتحــدث عــن اريحــا وجبــال اريحــا والبحــر امليــت .

فها هو االديب العبقري الروس نيقوالي غوغول* يكتب عن زيارته عام 
1848 في رسائله الى صديقه الشاعر جوكوفسكي *اروع االنطباعات 
عن زيارته الى فلسطين وهو كما بونين وغيره يذكر الكثير عن سحر 

الصحراء في منطقة البحر الميت وعن االنبياء والرسل ففي عام 1848 
وبعد عودة غوغول من زياراته طلب منه جوكوفسكي ان يكتب له عن 

انطباعات الى فلسسطين فكتب 
“مــا زلــت اذكــر املشــهد الــذي ظهــر مــن امامــي او كشــف عــن نفســه فجــأة يف 

وســط املرتفعــات الرماديــة ، عندمــا ســافرت مــن القــدس وشــاهدت منظــرا واحــدا 

ــن  ــت م ــة رأي ــب هضب ــأة اىل جان ــر .وفج ــر اخ هضــاب وهضــاب ومل انظــر ألي ام

بعيــد يف اللــون االزرق ، جبــال عظيمــة نصــف دائريــة ، انهــا جبــال ســاحرة شــبيهة 

بخــر او صحــن متجــوف كبــر يف قعــر الصحــن البحــر امليــت”

لقــد كتــب غوغــول العبقــري الــرويس صاحــب املعطــف واألرواح امليتــة قمــت برحلتــي 

اىل فلســطني متامــا يك اعــرف وأشــاهد بنفــي واحــس كــم هــو كبــر جفــاف قلبــي.

ان معظــم النقــاد الــروس يجمعــون عــى ان رحلــة غوغــول اىل فلســطني كان لهــا 

بعــدا ادبيــا وثقافيــا كبــرا يف االدب الــرويس حيــث كانــت هــذه الرحلــة كــا يعتقــد 

ــن  ــة » ع ــن االرواح امليت ــاين م ــزء الث ــه الج ــول ملؤلف ــق غوغ ــببا يف متزي ــض س البع

ذلــك  يتحــدث كتــاب ســرجي غانتشــروف املتخصــص بــأدب غوغــول  يف كتابــه او 

اطروحتــه العلميــة ابــداع غوغــول البعــد الدينــي واالســطوري »الصــادر عــام 1997 

عــن دار نــر الجامعــة الروســية الرتبويــة عــى اســم غرتســن*

فاملســيح كــا يذكــر غانتــروف يف كتابــه عــن غوغــول هــو ركــن هــام مــن اركان 

ابــداع هــذا العبقــري الــرويس الــذي جــاء اىل فلســطني وكتــب »مــاذا  ســتحي وتقــول 

هــذه االماكــن ان مل تــر بــام عينيــك املتاملــة الحاملــة عــن النجــوم فــوق بيــت لحــم 
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والحائــم فــوق نهــر االردن ، ان مل تشــاهد انــت بعينيــك اليــوم الفظيــع يــوم مــوت 

الصليــب بظلمتــه الحالكــة وعبوســه وزالزلــه ، مــاذا تقــول لــك ان مل تشــاهد انــت 

بنفســك يــوم االحــد البهــي الــذي مــن شــدة ضيائــه ونــوره ســيحول كل مــا يحيــط 

بــه اىل ظلمــة وحزنــا وعبوســا ، 

ــر  ــد ان أث ــم  بع ــذ قلمك ــطني يك تأخ ــن فلس ــك ع ــي ل ــاذا اح ــم م ــا ال اعل حق

احاسيســك وشــاعريتك لتكتــب قصيدتــك »*)غوغــوا رســالة اىل جوكوفســي املؤلفــات 

الكاملــة ترجمــة املؤلــف »كتــاب روســيا فلســطني الــف عــام مــن العاقــات االدبيــة 

ــار  ــرويس عــن االث ــة (القــدس 2008 االمــاك الروســية يف اريحــا التنقيــب  ال الثقافي

الكنعانيــة  يف اريحــا 

اهتــم الــروس بامتــاك االرايض يف فلســطني وقــد قــام اخــد قــادة الكنيســة 

الروســية انطونــني كابوســتني بــراء الكثــر مــن االمــاك يف محتلــف انحــاء فلســطني ، 

يف الشــال والجنــوب والــرق الفلســطيني حيــث امتــدت االمــاك الروســية مــن حيفــا 

ــروس يف القــدس  ــت ال ــزال بناي اىل اريحــا وســميت هــذه االرايض باملســكوبية وال ت

والنــارصة التــي كاتــت يف بدايــة القــرن العريــن مصــدرا للتنويــر والعلــم اىل ســجون 

لانتــداب الريطــاين 

ومثلهــا مثــل البعثــات التنقيبيــة االثاريــة اهتمــت املؤسســات الدينيــة والعلميــة 

الروســية بالتنقيــق عــن اقــدم مدينــة يف التاريــخ اريحــا واهتــم الــروس بــراء االرايض 

يف اريحــا 

المسكوبية في اريحا 
ــم مــري يف  عــام 1874 قــام كابوســتني بــراء قطعــة ارض مســاحتها 15.13 دون

منطقــة تدعــى “جــدار البلــد” زقــد قــام بعــد عــام ببنــاء بيــت مــن الحجــر االحمــر 

وحدبقــة وفندقــا لخدمــة الحجــاج الزائريــن الــروس ملنطقــة اريحــا والغــور .ثــم اقــام 

ــام كابوســتني  ــدة يف اريحــا . وقــد ق ــة الوحي ــات االوربي كنيســة وكانــت هــذه البناي

ــا  ــات يف هــذه املواقــع وعــر هن ــار فلســطني بحفري ــرا باث ــم اهتامــا كب ــذي اهت ال

عــى اثــار بيزنطيــة اصبحــت موضــع دراســة وبحــث لعلــاء االثــار الــروس .

ويف عــام 1885 حصــل عــى دعــم كبــر مــن الجمعيــة االمراطوريــة االرثوذكســية 

الفلســطينية مــن االمــر ســرجي رومانــوف بقيمــة 19 االف روبــل ليبني طابقــا ثانيا  يف 
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ــن  ــن حص ــرب م ــات .بالق ــة للباص ــة املركزي ــل املحط ــوم مقاب ــع الي ــذي يق ــزل ال الن

املدينــة الــرج عــى انقــاض تــل القــوس ويســتعمل املــكان اليــوم كمكتــب الشــؤون 

االجتاعيــة والعمــل التابــع لهيئــة االمــم املتحــدة امــا الكنيســة فكانــت مقلفــة حتــى 

عــام 1995 عندمــا قــام القائــد الفلســطيني يــارس عرفــات باعــادة هــذه االرايض للدولــة 

الروســية وتالكنيســة الروســية عــى اثــر الزيــارة التــي قــام بهــا وزيــر خارجيــة روســيا 

اندريــه كوزيريــف وســاحة مفتــي روســيا الشــيخ راوي  عــني اليــدن ومجموعــة مــن 

الدبلوماســيني ورجــال االعــال والثقافــة الــروس عــام 1995 اىل فلســطني وارسائيــل قــام 

خالهــا وزيــر خارجيــة روســيا بزيــارة االقــىص الريــف برفقــة كاتــب هــذه الســطور 

وقــادة الشــعب الفلســطيني ومنهــم ســاحة املفتــي فلســطني الشــيخ عكرمــة صــري 

واملهنــدس عدنــان  الحســيني ومســاحة مفتــي روســيا الــذي صــى يف املســجد االقــىص 

برفقــة مســاعده الدكتــور فريــد اســعدواين خريــج كليــة االســتراق جامعــة ســانت 

بطرســبورغ .)انظــر وقائــع الزيــارة التاريخيــة اىل االقــىص وام الفحــم (.

ــق يف  ــوت والخداث ــاء البي ــة االرثوذكســية ببن ــة االمراطوري ــت الجمعي ــد اقام وق

ــوت  ــوت الشــتوية وهــذه البي ــا وســميت بالبي ــة فيه ــزول اعضــاء الجمعي ــا لن اريح

قامــت عــى ارايض تــم امتاكهــا عــام 1886 ومســاحتها 11.81 دونــم ومتلــك الــروس 

ــاحتها 101  ــس ومس ــاة باملغط ــة املس ــر االردن يف املنطق ــى نه ــرى ع ــاحة اخ مس

دونــم يف املــكان الــذي يصــب فيــه وادي الكلــط يف نهــر االردن عــى بعــد 1.5 

ــكان  ــزور هــذا امل ــارصي وي ــد اليســوع الن ــم تعمي ــث ت ــن املغطــس حي ــرت م كيلوم

ــم  ــد ت ــاين االرثوذكــي وق ــان اليون ــر يوحن ــروس خاصــة دي ــن الحجــاج ال ــر م الكث

مؤخــرا االحتفــال بحضــور الرئيــس الــرويس فادميــر بوتــني وامللــك االردين عيــد اللــه 

الثــاين باعــادة هــذه االمــاك لروســيا وبنــاء رصح دينــي ثقــايف كبــر عــام 2012 .حيث 

قــام الرئيــس الــرويس بتدشــني املركــز الثقــايف الــرويس يف بيــت لحــم وهــو اكــر مركــز 

ثقــايف رويس يف الــرق االوســط .)صــور (وتــم بحضــور الرئيــس الفلســطيني محمــود 

عبــاس ولفيــف مــن العلــاء والدبلوماسســن الــروس والعــرب الفلســطينيني كان مــن 

بينهــم كاتــب هــذه الســطور .يف تاريــخ 12-6-2011 )صــورة الدعــوة(

وقبــل ذلــك بعــام قــام الرئيــس الــرويس دميــرتي ميديفيــدف بافتتــاح اول متحــف 

ــس الفلســطيني محمــد  ــة اريحــا بحضــور الرئي ــرق يف مدين رويس يف فلســطني وال

عبــاس الحاصــل عــى الدكتــوراه مــن الجامعــات الروســية .
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  اريحا والسياسة الروسية تجاه القضية الفلسطينية 
البعــد التاريخــي للزيــارة التاريخيــة لرئيــس االتحــاد الــرويس دميــرتي اناتوليفيتــش 

ميدفيــدف اىل اريحــا 

ــة  ــرويس الحــايل ،أســتاذ كلي ــس ال ــا ندعــو الرئي ــرتي اناتوليفتــش هكــذا كن   دمي

الحقــوق ســابقا  يف جامعــة ســانت بطرســبورغ يف عــام 1994،وهــو  أســتاذ العــرات 

مــن الطــاب الفلســطينيني الذيــن اختــاروا روســيا إلكــال دراســتهم األكادمييــة بعــد 

ــي  ــة الت ــة اليهودي ــدودة يف الدول ــم ومح ــدة أمامه ــم موص ــواب العل ــدوا أب إن وج

ــة العــرب مــا بــني درزي ومســيحي ومســلم وشــيعي وســني يف  ــول الطلب تحــدد قب

القــرن العريــن والواحــد والعريــن .؟! 

ــوا للدراســة  ــاد ذهب ــرب هــذه الب ــن ع ــا تخرجــوا م ــن خمســني حقوقي ــر م أك

ــادئ العــدل والحــق والســام  ــق مب ــون بكــد ونجــاح لتحقي ــوم يعمل يف روســيا والي

هــذه املبــادئ التــي كان يشــدد الدكتــور ميدفيديــف أســتاذ القانــون عــى أن بعرفهــا 

طلبتــه جيــدا. 

ــك  ــا شــجاعته يف تل ــذي عرفن ــرويس الشــجاع ال ــس ال ــوم يقــف فخامــة الرئي والي

الحقبــة التاريخيــة املصريــة لروســيا االتحاديــة فــرتة التحــوالت التاريخيــة العظمــى 

يف روســيا بعــد االنتقــال مــن العهــد الســوفيتي إىل عهــد روســيا الجديــدة . وبــروح 

التحــوالت العظمــى والشــجاعة والصابــة والرؤيــة الخارقــة للعاقــات الدوليــة 

املعقــدة يف الــرق األوســط تــأيت هــذه الزيــارة التاريخيــة للرئيــس الــرويس إىل مدينــة 

التاريــخ أريحــا واىل دولــة فلســطني. ليقــول إلرسائيــل التــي متاطــل وتتاعــب بحقــوق 

الشــعب الفلســطيني أن ال خيــار أمــام العــامل وإرسائيــل إال االعرتاف باســتقال وحرية 

وعدالــة قضيــة الشــعب الفلســطيني ومــن فلســطني وليــس عــر أيــة دولــة اخــرى  

املــح الرئيــس الــرويس بإشــارة واضحــة إلرسائيــل التــي  تفــرض حصــارا ظاملــا عــى غزة 

ــة عظمــى  ــرويس بدبلوماســية وشــجاعة رئيــس دول وفلســطني  كــا عــر الرئيــس ال

أراد دون لــف ودوران أن يقــول لحــكام اليمــني املتطــرف يف ارسائيــل ان الحــل يبــدأ 

مــن أريحــا ومــن القــدس عاصمــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة وليــس مــن هــدم 

بيــوت الفلســطينيني يف القــدس واالســتيطان هــذه السياســة  التــي يعترهــا الرئيــس 

ــة  ــراف الدولي ــدة ولألع ــم املتح ــادئ األم ــة وملب ــرارات الدولي ــة للق ــرويس مخالف ال
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ومبــادئ األمــم . ويعترهــا كقانــوين ومحامــي شــجاع جــاء مــن عهــد تغيــرات روســيا 

التــي حملهــا بوتــني ميدفيديــف لنقــل روســيا إىل مجدهــا وثباتهــا  يف فــرتة تاريخيــة 

هامــة مــن تاريــخ روســيا واإلنســانية يعترهــا جرميــة حــرب عظمــى .

 لقــد وىل عــر تريــد الشــعوب ، وعــر االبــادة  وتطبيــق السياســة إالجراميــة 

ــل ،  ــة إرسائي ــر خارجي ــان وزي ــدور ليرم ــارا افيغ ــا جه ــادي به ــي ين ــفر‹ الت ‘الرتانس

وجــاء الرئيــس الــرويس ميدفيديــف وبــدأ زيارتــه التاريخيــة إىل فلســطني مــن أريحــا 

ــذي زار  ــني ال ــان بون ــر  ايف ــرويس الكب ــب ال ــال األدي ــا ق ــول ك ــن فلســطني ليق وم

أريحــا يف اوائــل القــرن املــايض وكتــب ›زهــرة أريحــا ســتزهر مــن جديــد › واليــوم  

ــدد  ــني يش ــدل ح ــادئ الع ــل ومب ــر األم ــن ين ــد والعري ــرن الواح ــة الق ويف بداي

الرئيــس الــرويس عــى عمــق العاقــات الروســية الفلســطينية حــني قــال أمــام الرئيــس 

الفلســطيني الدكتــور محمــود عبــاس، أن متحــف روســيا يف أريحــا وهــو كــا نعلــم 

ــى  ــذي يرع ــو ال ــطيني ه ــعب الفلس ــا دام الش ــيزهر م ــرق  س ــة ال األول يف منطق

هــذا املتحــف التاريخــي الــذي يعــود بالذاكــرة اإلنســانية إىل عمــق التاريــخ ويظهــر   

ــة دبلوماســية  ــة برمزي ــاء املعمــورة  إىل عمــق السياســة الروســية العاملي ــع أبن لجمي

فائقــة الحكمــة إن عــرة أالف عــام مــن بــدء الحضــارة اإلنســانية يف أريحا ســتتتجدد 

يف ترســيخ عاقــات روســيا مــع شــعب الحضــارات الشــعب الفلســطيني الــذي عمــر 

ــخة  ــادئ راس ــة مب ــى صاحب ــة عظم ــيا دول ــخ  وان روس ــة يف التاري ــيد أول مدين وش

تؤمــن بالتاريــخ والجغرافيــة وثقافــة الشــعوب . وتؤمــن بجغرافيــة الحــدود لــذا فإنها 

تطالــب بحــدود واضحــة وجغرافيــة واضحــة لفلســطني مســتقلة ومحــررة مــن نــر 

االحتــال اإلرسائيــيل موضحــا وبلغــة الدبلوماســية الروســية مرحــا أن إقامــة الدولــة 

ــطينيني  ــة الفلس ــعوب املنطق ــع ش ــة لجمي ــه منفع ــام  في ــوح ت ــطينية وبوض الفلس

واإلرسائيليــني وكل شــعوب الــرق األوســط . 

لقــد قــال الرئيــس الفلســطيني لضيفــه الكبــر يف هــذه الزيــارة البالغــة األهميــة 

ــر يف  ــة والتقدي ــك أن املحب ــى ›ال ش ــية والسياســية العظم ــة الدبلوماس ذات الدالل

قلبــي لروســيا يعــود إىل أكــر مــن أربعــة عقــود، وقــد كنــت منــذ بدايــة الســبعينات 

ــي  ــر نف ــت أعت ــي ال زل ــطينية، ولكنن ــوفيتية الفلس ــة الس ــة الصداق ــا لجمعي رئيس

الصديــق األول للشــعب الــرويس مــن قبــل الشــعب الفلســطيني‹.   

ان هــذه الكلــات تــدل داللــة بالغــة عــى العنــوان الصحيــح للمعادلــة الدوليــة 
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ــاحة  ــى الس ــوي ع ــح وق ــح ورصي ــار واض ــطينية يف مس ــية الفلس ــع الدبلوماس وتض

الدوليــة . فلــم تتغــر سياســة روســيا الثابتــة تجــاه حقــوق الشــعب الفلســطيني عــى 

الرغــم مــن الدعايــة الســامة لشــبكة واســعة مــن اإلعــام الغــريب واألمريــي والعــريب 

املضلــل لواقــع التغيــرات الروســية داخليــا وخارجيــا . ولعــل تشــديد الرئيــس الــرويس 

ــة  ــر مــن مائ ــة أك ــب الفلســطيني ومرافق ــع الجان ــة م ــة إعامي ــع اتفاقي عــى توقي

رجــل أعــال رويس  يف هــذه الزيــارة التــي دباهــا مــن االردن وفلســطني تظهــر مــدى 

اهتــام روســيا بتغيــر نظــرة العــامل والــرق العــريب لروســيا وللمشــهد الــرويس .

 

ــى  ــا ع ــيا وحجمه ــن دور روس ــد م ــل املتعم ــيا والتقلي ــف روس ــف مواق  فتزيي

ــاء  ــع األصدق ــا دف ــية هدفه ــة أطلس ــة أمريكي ــة غربي ــي سياس ــة ه ــاحة الدولي الس

الحقيقيــني لروســيا إىل التخــيل عــن هــذه الصداقــة وأبعــاد روســيا كليــا عــن الحلبــة 

ــات  ــل والوالي ــده إرسائي ــا تري ــرق أوســطية . وهــذا م ــة ال ــة وخاصــة الحلب الدولي

ــاط العــريب  املتحــدة وأتباعهــا مــن العــرب وبعــض السياســيني املنتفعــني مــن االرتب

األمريــي ومنهــم بعــض الفلســطينيني الــذي يــرددون ان روســيا اختفــت مــن التأثــر 

الــدويل . إن وراء إلغــاء إرسائيــل أو تأجيــل زيــارة الرئيــس الرويس ميدفيــدف إلرسائيل 

الكثــر مــن الحقائــق التــي مل يعلــن عنهــا . فــإرضاب بضعــة موظفــني يف وزارة الوزيــر 

الرتانســفري لرمــان ال يقنــع مــن يعــرف السياســة الروســية اإلرسائيليــة . فقــد كان 

ــي  ــة الت ــية التاريخي ــة الروس ــاح البناي ــلم وافتت ــدف تس ــارة ميدفي ــج زي ــن برنام م

حررهــا الــروس مــن أيــدي املصــادرة اإلرسائيليــة يف وســط القــدس البنايــة التاريخيــة 

التــي تســمى واملعروفــة ب‹املســكوبية ›، هــذه البنايــة التاريخيــة التــي تــم تشــييدها 

يف أواخــر القــرن التاســع عــر واســتولت عليهــا انكلــرتا وإرسائيــل  يف عهــد االنتــداب 

الريطــاين وبعــد ســيطرة إرسائيــل عــى القــدس ظلــت يف أيــدي موظفي ســلب األرض 

واملصــادرة اإلرسائيليــة .. لقــد خاضــت الهيئــات الروســية والحكومــة الروســية عــى 

مــدى عقديــن منــذ عــام 1990 حربــا قضائيــة وسياســية  يف محاكــم إرسائيــل وأروقــة 

السياســة اإلرسائيليــة مــن اجــل اســتعادة األمــاك الروســية ، وقــد كان مــن برنامــج 

زيــارة ميدفيــدف تســلم بنايــة املســكوبية يف القــدس ورفــع العلــم الــرويس عــى هذه 

البنايــة . لكــن مــاذا حــدث وملــاذا تــم تأجيــل هــذا الحــدث فهــذا مــا ســتبينه األيــام. 

هــل هــو اإلرضاب ؟
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ام هــي رضبــة املعلــم بوتــني السياســية التــي بفضــل مثابرتــه وجديتــه إزاء تــراث 

روســيا وأماكهــا الرقيــة  متكــن ويف عهــد خلفــه ميدفيــدف  مــن  اســتعادة جــزء  

مــن األمــاك الروســية يف إرسائيــل هــي الســبب مــن وراء تأجيــل الزيــارة.

ــيا  ــن روس ــن م ــة مهاجري ــا بضع ــن ان يقرره ــة ال ميك ــيا الرقي ــة روس ان سياس

قامــوا بــرتك وطنهــم االم روســيا ، ويخطــئ مــن يشــك ويظــن أن هجــرة الــروس إىل 

إرسائيــل او كنــدا او امريــكا ميكــن أن تؤثــر عــى الدبلوماســية الروســية او السياســة 

الروســية واإلســرتاتيجية الروســية، كــم يــروج البعــض وكــا يحــاول ان يظهــر اإلعــام 

الغــريب . فسياســة روســيا الراســخة التــي تعتــر إقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة 

ــاس  ــي أس ــطيني ه ــعب الفلس ــة للش ــوق الثابت ــادة الحق ــدس وإع ــا الق وعاصمته

عاقــة روســيا السياســية بالــرق األوســط وحــل الــراع  العــريب اإلرسائيــيل وهــذا 

مــا عــر عنــه الرئيــس ميدفيديــف ضيــف فلســطني وضيــف أريحــا  واضــع الشــمعة 

ــار  ــني أزه ــا وب ــا يف أريح ــذي ســيظل مضيئ ــيا ال ــخ روس األوىل إلضــاءة متحــف تاري

أريحــا ونخيــل أريحــا وعيــون أريحــا التــي ستســقي العاقــة الفلســطينية الروســية 

ــب قــر هشــام  ــام   إىل جان ــف  ع ــذ أل ــة لحــوار مســتمر من ــع الصافي مــن الينابي

العريب الكنعاين الفلســطيني    

  

االمالك الروسية في اريحا التنقيب  الروسي عن االثار اكنعانية  في اريحا 
اهتــم الــروس بامتــاك االرايض يف فلســطني وقــد قــام اخــد قــادة الكنيســة 

الروســية انطونــني كابوســتني بــراء الكثــر مــن االمــاك يف محتلــف انحــاء فلســطني ، 

يف الشــال والجنــوب والــرق الفلســطيني حيــث امتــدت االمــاك الروســية مــن حيفــا 

ــروس يف القــدس  ــت ال ــزال بناي اىل اريحــا وســميت هــذه االرايض باملســكوبية وال ت

والنــارصة التــي كاتــت يف بدايــة القــرن العريــن مصــدرا للتنويــر والعلــم اىل ســجون 

لانتــداب الريطــاين 

ومثلهــا مثــل البعثــات التنقيبيــة االثاريــة اهتمــت املؤسســات الدينيــة والعلميــة 

الروســية بالتنقيــق عــن اقــدم مدينــة يف التاريــخ اريحــا واهتــم الــروس بــراء االرايض 

يف اريحــا 
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المسكوبية في اريحا 
ــم مــري يف  عــام 1874 قــام كابوســتني بــراء قطعــة ارض مســاحتها 15.13 دون

منطقــة تدعــى »جــدار البلــد » زقــد قــام بعــد عــام ببنــاء بيــت مــن الحجــر االحمــر 

وحدبقــة وفندقــا لخدمــة الحجــاج الزائريــن الــروس ملنطقــة اريحــا والغــور .ثــم اقــام 

ــام كابوســتني  ــدة يف اريحــا . وقــد ق ــة الوحي ــات االوربي كنيســة وكانــت هــذه البناي

ــا  ــات يف هــذه املواقــع وعــر هن ــار فلســطني بحفري ــرا باث ــم اهتامــا كب ــذي اهت ال

عــى اثــار بيزنطيــة اصبحــت موضــع دراســة وبحــث لعلــاء االثــار الــروس .

ويف عــام 1885 حصــل عــى دعــم كبــر مــن الجمعيــة االمراطوريــة االرثوذكســية 

الفلســطينية مــن االمــر ســرجي رومانــوف بقيمــة 19 االف روبــل ليبنــي طابقــا ثانيــا 

n&
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الدور الوطني ألريحا وقراها 1918-1948م.

د. جهاد شعبان سليم البطش
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك .

قسم االجتماعيات – جامعة القدس المفتوحة .
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ملخص:
تتطــرق الدراســة للــدور الوطنــي ألريحــا والقــرى املجــاورة لهــا خــال الفــرتة مــن 

1918-1948 , حيــث احتالهــا مــن قبــل القــوات الريطانيــة وحتــى حــرب النكبــة, 

وقــد شــهدت أحداثــا مهمــة أهمهــا: إرصار الفلســطينيني عــى حايــة تراثهــم 

وتقاليدهــم يف ذلــك املــكان . وقــد كان ألريحــا وقراهــا املكانــة املهمــة يف مشــاريع 

التقســيم التــي أصدرتهــا اللجــان املختلفــة، أو أصدرهــا مســئولون بريطانيــون , وقــد 

شــاركت أريحــا يف التصــدي للمــروع الصهيــوين بإقامــة الوطــن القومــي لليهــود يف 

فلســطني , حيــث زاد عــدد ســكان أريحــا وقراهــا يف ظل اســتهداف ســلطات االنتداب 

لهــا بنقــل آالف الدومنــات مــن أراضيهــا للحركــة الصهيونيــة، ومنــح األخــرة امتيــازات 

اقتصاديــة ضخمــة مــن ثــروات الفلســطينيني يف أريحــا وقراهــا , وقــد اســتولت الحركة 

الصهيونيــة عــى قطــع مــن األرايض القريبــة مــن أريحــا جلبــت إليهــا مهاجريــن مــن 

مختلــف دول العــامل اســتطاعوا االســتيطان هنــاك ،  إىل أن جــاءت حــرب عــام 1948 

حيــث تــم تدمــر هــذا االســتيطان ، ودخلــت أريحــا مرحلــة جديــدة يف تاريخهــا.
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مقــــدمـــــــــة:
تتطــرق هــذه الدراســة لــدور أريحــا وقراهــا يف ظــل االحتــال واالنتــداب الريطاين 

عــى فلســطني يف الفــرتة مــن 1918-1948م، وتكمــن أهميتهــا يف أن أريحــا تعــد مــن 

ــطني ،  ــاً يف رشق فلس ــاً ووطني ــاً تاريخي ــك إرث ــي متتل ــطينية الت ــق الفلس ــم املناط أه

وأنهــا يف فــرتة الدراســة كانــت ممــراً مهــاً بــني ذلــك الكيــان الجديــد )رشق األردن( 

وفلســطني، وكذلــك أنهــا ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً مبــا يــدور يف القــدس، ومثلــت ظهــراً 

أمنيــاً لهــا، إضافــة إىل أطــاع الحركــة الصهيونيــة يف أرض وثــروات أريحــا واألغــوار، 

حيــث منحتهــم ســلطات االنتــداب االمتيــازات تلــو األخــرى. وتضــع الدراســة عــدة 

فرضيــات ســتحاول اإلجابــة عنهــا مــن أهمهــا: مــا هــو الــدور الوطنــي ألريحــا وقراهــا 

ــي  ــددة ه ــرتة مح ــال ف ــطني خ ــى فلس ــاين ع ــداب الريط ــال واالنت ــل االحت يف ظ

مــن 1918م حتــى 1948م ، وهــي مــن االحتــال الريطــاين ألريحــا حتــى انســحابها 

وحصــول حــرب النكبــة.

وتهــدف الدراســة إىل إبــراز أهميــة الــدور الوطنــي ألريحــا وقراهــا خــال االحتال 

الريطــاين لفلســطني ، وإعطــاء صــورة عــن أريحــا يف مشــاريع بريطانيــا يف فلســطني 

كتقســيم لجنــة بــل امللكيــة وغرهــا ، وكذلــك فضــح مارســات بريطانيــا يف موضــوع 

انتقــال األرايض يف أريحــا واألغــوار إىل الحركــة الصهيونيــة، إضافــة إىل إعطــاء نبذة عن 

االســتيطان الصهيــوين يف أريحــا واألغــوار يف فــرتة الدراســة . وقــد اشــتملت الدراســة 

عــى ثاثــة أقســام وخامتــة اشــتملت عــى أهــم النتائــج والتوصيــات، وهــذه األقســام 

هــي: الــدور الوطنــي ألريحــا وقراهــا تحــت االحتــال الريطــاين، ومــن ثــم انتدابهــا 

مــن 1918-1936م، ثــم هــذا الــدور يف الفــرتة مــن 1936-1948م ، ثــم أطــاع اليهــود 

يف أرايض أريحــا واألغــوار، ومســاعدة ســلطات االنتــداب لهــم يف الفــرتة مــن 1922-

1945م . 

اســتعان الباحــث باملنهــج التاريخــي التحليــيل؛ كوننــا نتحــدث عــن مشــكلة علمية 

ــة،  ــات مــن املصــادر القريب ــم جمــع البيان ــة ، حيــث ت ــع وأحــداث تاريخي ذات طاب

ودراســتها، وتحليلهــا، والوصــول يف نهايــة الدراســة إىل نتائــج تكــون أقــرب للواقــع ، 

نســتطيع مــن خالهــا إعطــاء توصيــات رمبــا تفيــد املختصــني وأصحــاب القــرار.

ــق  ــا: الوثائ ــن أهمه ــع م ــادر واملراج ــن املص ــدد م ــث بع ــتعان الباح ــد اس  وق

ــني  ــئولني الريطاني ــرارات املس ــطني،  وق ــلة لفلس ــان املرس ــرارات اللج ــة كق الريطاني
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خــال فــرتة الدراســة ، وبعــض املصــادر الصهيونيــة لتحديــد املقارنــات مــع املصــادر 

ــطينية . الفلس

 وتوصلــت الدراســة إىل نتائــج عــن دور أريحــا أثنــاء تلــك الفــرتة وتحديــد 

أهميتهــا، ويف النهايــة أوصــت الدراســة باالهتــام بهــذه النتائــج يف ماحقــة بريطانيــا 

عــى مارســاتها يف أريحــا واألغــوار، وكذلــك اســتغال هــذه النتائــج يف املفاوضــات 

ــل. ــني الســلطة الفلســطينية وإرسائي ب

بدايــة ميكــن القــول إن املصــادر التاريخيــة تطرقــت بإســهاب عــن تاريــخ أريحــا، 

ــدن يف  ــن أوىل امل ــا م ــة جعله ــزات طبيعي ــن مي ــه م ــا الل ــا حباه ــبب م ــي بس والت

ــاً  ــزات كانــت- أحيانا-ســبباً يف عــدم ســكن اإلنســان لهــا، وأحيان املنطقــة، هــذه املي

كانــت ســبباً يف اســتقراره فيهــا، واســتمرت عــى ذلــك شــأنها شــأن الكثــر مــن املــدن 

يف العــامل، فقــد كانــت حالــة االســتقرار فيهــا بــني املــد والجــزر. ففــي أواخــر القــرن 

 Palestine Past And“ التاســع عــر كتــب عنهــا أحــد الرحالــة الغربيــني يف كتابــه

Phesent”، بأنهــا قريــة محاطــة بغابــات أشــجار الشــوك مؤلفــة من أكــواخ الطني)1(، 

وقبيــل الحــرب العامليــة األوىل مل تكــن أحســن حــاالً إال تلــك القــوارب التــي امتلكتهــا 

الحكومــة لتنقــل الحبــوب، وقاربــني آخريــن هــم ملــك للســكان ليتنقلــوا عرهــا)2(.

بقيــت أريحــا فقــرة حتــى نزلهــا جاعــة مــن القــدس يف مطلــع القــرن العريــن، 

ــل  ــا يف فص ــاء ينزلونه ــض األغني ــاد بع ــا ع ــوز ، ك ــجار امل ــن أش ــر م ــوا الكث فغرس

ــة  ــة درجــة أريحــا مــن قري ــة العثاني الشــتاء، وأخــراً يف عــام 1910م رفعــت الدول

إىل ناحيــة يقيــم فيهــا حاكــم يُدعــى )املديــر( يتــوىل إدارتهــا وإدارة البــدو والقــرى 

املجــاورة، ويتبــع متــرف القــدس)3(، ويتضــح أن أريحــا قــد بقيــت تحــت الحكــم 

ــي،  ــرنال اللبن ــادة الج ــون بقي ــا الريطاني ــني دخله ــباط 1918م ح ــى ش ــاين حت العث

وطبيعــي أن نفــرتض أنــه بذلــك تخلــص مــن الخطــر العثــاين عــى القــدس، أي أن 

ســقوطها بيــد الريطانيــني قــد جعلهــم يأمنــون أي خطــر عــى املدينــة مــن الجهــة 

الرقيــة ، وهــذا يرتتــب عليــه إجــراءات وتدابــر يف القــدس ويف أريحــا نفســها، مــا 

يعكــس أهميــة أريحــا بالنســبة للقــدس.
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أوال

دخــل الجــرنال الريطــاين اللنبــي القــدس باحتفــال عســكري ضخــم مشــراً بهــذا 

االحتفــال النــر بالفتــح الرســمي ملدينــة القــدس، وذلــك يــوم األحــد املوافــق 

1917/12/18م، وكان دخولــه مــن جهــة بــاب الخليــل، ومل ينــَس يف خطابــه أن يــؤرخ 

ــة  ــان املدين ــب أعي ــه غض ــة، ومل يأب ــروب الصليبي ــة الح ــه نهاي ــى أن ــوم ع ــك الي ذل

وقادتهــا)4(، لكــن مــن املؤكــد أن أحــداً مل يشــك يف أن املدينــة الزالــت غــر مؤمنة من 

جهتهــا الرقيــة، فعــى بُعــد كيلــو مــرتات كانــت أريحــا متتلــئ بالعســاكر العثانيــني 

واألملــان، مــا يعنــي أن أريحــا مثلــت الظهــر الرقي جــدار الحايــة الرقــي للقدس، 

ــة،  ــة الســام املقدس ــى مدين ــر مســيطراً ع ــا ال يعت ــى أريح ــن ال يســيطر ع وأن م

ومــن الطبيعــي االفــرتاض أن األتــراك قــد هربــوا مــن نــران الريطانيــني التــي فتحــت 

القــدس متوجهــني إىل الــرق باتجــاه أريحــا.

وقــد تزامــن انســحاب األتــراك مــن القــدس مــع دخــول قــوات أخــرى مــن األملــان 

واألتــراك إىل أريحــا الذيــن شــنّوا هجومــاً معاكســاً اســرتدوا فيــه الســلط والفحيــص، 

ــراك)5(،  ــان واألت ــول األمل ــل وص ــاً قب ــا لي ــرب أهله ــد ه ــا، وق ــدروا إىل أريح وانح

وبالتــايل فإنــه ليــس بالســهل عــى الجــرنال اللبنــي الســيطرة عــى أريحــا ، ويف الوقــت 

نفســه يعتــر نفســه مســيطراً عــى القــدس والزالــت أريحــا  تحــت الســيطرة الرتكيــة 

واألملانيــة.

برغــم وجــود املدفــع الكبــر لــدى األملــان والــذي تــم تثبيتــه يف مرتفعــات وادي 

ــتعمله  ــني يس ــب للريطاني ــك مرع ــة تكتي ــت مبثاب ــة كان ــع األملاني ــعيب، فاملداف ش

األملــان يف غالبيــة زحفهــم ، ورغــم ذلــك اســتطاع الجــرنال اللبنــي دخــول أريحــا مــن 

ــود  ــدم وج ــإن ع ــايل ف ــك يف 1918/2/21م )6(، وبالت ــرق، وذل ــوب وال ــة الجن جه

قــوات معاديــة غــرب النهــر يعنــي أن القــدس هــي آمنــة، فــكان البــد مــن الحفــاظ 

عــى الســيطرة عــى أريحــا.

وســاهمت قــوات االحتــال يف تشــكيل مجلــس محــيل إلدارة أريحــا مكــون مــن 

ــت  ــعايدة » وكان ــات، والس ــة، والعرين ــرات، والكعابن ــي »النص ــائر، وه ــع عش أرب

ــي مــوىس، والنويعضــة،  ــاء وديــوك، والنب تضــم أريحــا حتــى عــام 1927م العوج

وعــرب العوجــاء، وعــرب الديــوك، وعــرب النويعضــة ، ومل تذكــر املصــادر التاريخيــة 

ــى  رشائهــم ألي  ــا، أو حت ــى عــام 1942م مــا يشــر إىل وجــود ســكان يهــود فيه حت
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قطعــة أرض)7(، وهــذا أمــر منطقــي، فلــم تحــاول الحركــة الصهيونيــة رشاء أو حتــى 

ــم  ــى تنظي ــة خاصــة ، حت ــزات طبيعي الســيطرة عــى أي أراض يف منطقــة وعــرة مبي

البــاد باالنتــداب الريطــاين، ومســح األرايض، والــذي قامــت بــه هــذه الســلطات غــر 

مــرة مــا أتــاح لليهــود النظــر إىل أريحــا واألغــوار بشــكل عــام.

وقــد أخــذت بريطانيــا يف التقســيم اإلداري ألريحــا مبجــرد قــدوم ســلطة االنتــداب، 

ــب   ــإن هــذا النائ ــا ف ــة أراضيه ــب حاكــم ، ولخصوب ــا نائ ــز قضــاء فيه ــا مرك فمنحته

ــأرايض أريحــا ومــا حولهــا، فــاألرايض فيهــا تســمى »الجفتلــك«)*(  ميلــك التــرف ب

ــع  ــاً تتب ــذه األرض تلقائي ــح أن ه ــايل يتض ــد)8(، وبالت ــد الحمي ــلطان عب ــي للس وه

حكومــة االنتــداب، وميكــن للحكومــة أن تتــرف بهــا.

قــرر املجلــس األعــى للحلفــاء يف مؤمتــر ســان رميــو عــام 1920م منــح بريطانيــا 

حــق االنتــداب عــى فلســطني، ومبــارشة عينــت الحكومــة الريطانيــة الســر هربــرت 

صموئيــل مندوبــاً ســامياً عــى فلســطني، وحولــت اإلدارة العســكرية إىل إدارة مدنيــة 

ــتعمرات  ــر املس ــدر وزي ــني أص ــد عام ــطني، وبع ــة فلس ــم حكوم ــا اس ــق عليه أطل

الريطــاين ونســتون ترشــل الكتــاب األبيــض 1922م الــذي أقــر بالتــزام بــاده 

بتطبيــق وعــد بلفــور، لكنــه ذكــر  بــأن ذلــك ال يعنــي أن فلســطني كلهــا لليهــود، بــل 

ــاً للوجــود اليهــودي يف فلســطني ، وتضمــن بيانــه اســتمرار  إنــه أعطــى حقــاً تاريخي

الهجــرة اليهوديــة رابطــاً ذلــك بالقــدرة االســتيعابية االقتصاديــة لفلســطني ، ومتناســياً 

وعــود بــاده للريــف الحســني)9(، وميكــن االفــرتاض أن مصادقــة عصبــة األمــم بعــد 

ذلــك بعــدة أشــهر عــى صــك االنتــداب يعتــر مــا ورد يف بيــان ترشــل عــن االنتــداب 

مبثابــة التــزام دويل بذلــك ، وهــذا مــا يزيــد املســئولية التاريخيــة لريطانيــا عــى هــذا 

الخطــأ، وقــد كانــت أريحــا جــزءاً مــن املســاحة التــي خصصــت لصاحيــات حكومــة 

االنتــداب أي خريطــة فلســطني.

وقــد أولــت حكومــة االنتــداب اهتامــات كثــرة يف تطويــر قطــاع الحكــم املحــيل 

يف فلســطني ومنهــا أريحــا ، حيــث أنشــأت مدينــة أريحــا الجديــدة عى شــارع القدس 

ــة  ــاه املدين ــور، وباتج ــارع املذك ــن الش ــال م ــة إىل الش ــور املدين ــدأ تط ــان، وب ع

القدميــة باتجــاه ميــاه عــني الســلطان، وباتجــاه مقــر امللــك هشــام، وشــيدت حكومــة 

االنتــداب مبنــى الحكومــة الخــاص بهــا، وتطــور الوضــع اإلداري لتصبــح أريحــا مركــزا 

للقضــاء الــذي يحمــل اســمها)10(، وهــذا يؤكــد أهميــة املــكان لكــن ميكــن االفــرتاض 
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أن هــذه األهميــة مل تعــد كونهــا مرتبطــة فقــط بأمــن مدينــة القــدس، بــل مبســتقبل 

ــا تخطــط أن يصبــح إمــارة مســتقلة، وأن أريحــا  رشق النهــر، والــذي ظلــت بريطاني

هــي املدخــل املائــم لفلســطني عليهــا.

أدركــت حكومــة االنتــداب رضورة وأهميــة مشــاركة أولئــك الذيــن تركــوا القــوات 

ــت  ــو كان ــى ل ــز حت ــا يف مراك ــوا إىل بريطاني ــرب، وانضم ــن الع ــة م ــة واألملاني الرتكي

عســكرية، فقــد كان فايــز بــك اإلدريــي قائــداً لقضــاء أريحــا، ومــن ثــم أصبــح قائــدا 

ًللحــدود الرقيــة لفلســطني)11( وتكمــن أهميــة ذلــك يف أن هــذه القــوات ســيكون 

لهــا املســئولية يف تأمــني احتفــاالت موســم النبــي مــوىس، لكــن ال ميكــن االفــرتاض بــأن 

هــذا املنصــب العســكري ســيؤثر عــى القضايــا املهمــة مــع اليهــود خاصــة الهجــرة 

وانتقــال األرايض يف تلــك املنطقــة.

ــاين  ــال الريط ــة االحت ــذ بداي ــكانها من ــدد س ــة ع ــم قل ــا وبرغ ــاركت أريح وش

ــا، وقــد شــهدت  لفلســطني يف مقاومــة املــروع الصهيــوين، والــذي ســاندته بريطاني

فلســطني عــام 1920م مــا ســّمي بثــورة العريــن التــي توزعــت فعالياتهــا وانتــرت 

ــاً.  ــطني تقريب يف كل فلس

وكان أهــم مــا ميّــز ثــورة العريــن الصدامــات بــني العــرب واليهــود حــول أحداث 

مقــام النبــي مــوىس)*( القريــب مــن أريحــا ، حيــث ذكــر اليهــود يف مذكــرات قادتهــم 

مــا ال يتعــارض مــع مذكــرات العــرب يف ســبب األحــداث، وهــو منــع بريطانيــا لقوافــل 

املحتفلــني مــن العــرب القادمــني مــن الخليــل ونابلــس مــن دخــول البلــدة القدميــة 

للقــدس حتــى تتجمــع الوفــود مــن جميــع فلســطني، ويتــم االنطــاق يــوم 4 إبريــل 

ــدوا  ــرب اعت ــرون أن الع ــا يذك ــة عندم ــف الرواي ــون بتحري ــم يقوم ــام، لكنه إىل املق

عــى املصلــني اليهــود الذيــن كانــوا يف طريقهــم لحائــط املبــى )الــراق()12(.

ــت  ــة منع ــلطات الريطاني ــرت أن الس ــد ذك ــة فق ــة العربي ــادر التاريخي ــا املص  أم

دخــول وفــود الخليــل الذيــن كانــوا يحملــون الشــعارات ضــد بريطانيــا وضــد املــروع 

ــداب مبنعهــم مــن دخــول  ــوين وعــى رأســها وعــد بلفــور، فقامــت رشطــة االنت الصهي

ــاندة  ــتفزازهم ومس ــود باس ــن اليه ــات م ــت مجموع ــه قام ــت نفس ــة، ويف الوق املدين

ــوة،  ــل بالق ــاب الخلي ــح ب ــوار بفت ــل األس ــن داخ ــرب م ــام الع ــداب، فق ــة االنت رشط

وحدثــت االشــتباكات، واســتمر ذلــك لعــدة أيــام، وقــد أســفر ذلــك عــن مقتــل خمســة 

ــن)13(. ــة 24 آخري ــرب، وإصاب ــن الع ــة م ــم، واستشــهاد أربع ــة 21 منه ــود، وإصاب يه
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مــن غــر املنطقــي االفــرتاض بــأن كل هــذه األحــداث مل يتــم اســتثارها مــن قبــل 

قــادة العمــل الوطنــي الفلســطيني، وكذلــك مــن قــادة املنظــات الصهيونيــة، فلــم 

تختلــف املصــادر التاريخيــة العربيــة والصهيونيــة عــى قيــادة الحــاج أمــني الحســيني 

ــم  ــاء اســتدعاء الحاك ــك حــارضاً أثن ــد كان ذل ــى هــذه األحــداث ، وق ــض ع للتحري

العســكري الريطــاين للســيد مــوىس كاظــم الحســيني رئيــس بلديــة القــدس، وأبلغــه 

ــة ، وهــدد باعتقــاالت  ــك الحــوادث الدموي ــه يحمــل العــرب املســئولية عــن  تل بأن

ومحاكــات وماحقــات، بــل إنــه بعــد بضعــة أيــام عزلــه عــن رئاســة البلديــة، وعــني 

مكانــه راغــب النشاشــيبي)14( ، ويف ذلــك مغــزى كبر، وهــو إدراك ســلطات االنتداب 

ألهميــة التنافــس العائــيل عــى عمــدة القــدس، خاصــة بــني الحســيني والنشاشــيبي، 

ــه الســلطات غــر مــرة حتــى وصــل إىل تكويــن هــذه العائــات ألحــزاب  وقــد غذت

سياســية.

وحكمــت املحاكــم العســكرية الريطانيــة عــى املفتــي أمــني الحســيني بالســجن 

ملــدة عريــن عامــاً، وعــى عــارف العــارف مدة أقــل بقليــل وهربــا إىل األردن، وكذلك 

ــم  ــاً، وجميعه ــر عام ــة ع ــي*  خمس ــر جابوتنس ــوين فادمي ــى الصهي ــت ع حكم

ــداب)15(، وياحــظ أن أحــداث  ــداء عــى رشطــة االنت ــض عــى االعت بتهمــة التحري

مقــام النبــي مــوىس مثلــت بدايــة التفريــق والتمييــز يف التعامــل الريطــاين مــع طــريف 

الــراع العــريب واليهــودي، كــا يتضــح هنــا بدايــة أهميــة أريحــا ومعاملهــا يف الحيــاة 

السياســية فــرتة االنتــداب.

ــداب  ــل ســلطات االنت ــن قب ــاً م ــاً عســكريا ًوإداري ــد اكتســبت أريحــا اهتام وق

عقــب أحــداث مقــام النبــي مــوىس، ويجــد ذلــك تعبــراً لــه مــن خــال تأمــني الرطة 

ــا،  ــى نهايته ــا حت ــن بدايته ــاالت م ــا األحــداث لاحتف ــذي ت ــام ال ــة يف الع الريطاني

وهــذا برغــم عــدم كــف اليهــود عــن اســتفزاز العــرب أثنــاء هــذه االحتفــاالت، حيــث 

إننــي مل أعــر يف مصــادر الدراســة عــى مــا يؤكــد حصــول اشــتباكات أثنــاء االحتفــاالت 

يف األعــوام التــي تلــت أحــداث 1920م.

كان مــن معــامل االهتــام اإلداري حضــور أريحــا يف االهتــام الريطــاين يف تطويــر 

قطــاع الحكــم املحــيل يف فلســطني، والــذي كان يهــدف إىل صبغــه بالنظــام الريطــاين، 

ــات  ــح صاحي ــم توضي ــيل، وت ــم املح ــات الحك ــة يف هيئ ــز الامركزي ــم تعزي ــذا ت ل

الهيئــات اإلداريــة يف إطــار الحكــم املحــيل، وقــد أجريــت أول انتخابــات بلديــة عــام 
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ــاه)16(،  ــذي ت ــات يف العــام ال 1927م عقــب صــدور مرســوم خــاص بهــذه االنتخاب

وميكــن لنــا أن نــرى أن هنــاك مجلســاً محليــاً منتخبــاً ألريحــا ومــا حولهــا، وكذلــك أن 

نــرى جــدوالً لوارداتهــا ونفقاتهــا حتــى عــام 1944م وبالجنيهــات الفلســطينية)17(، 

وهــذا يؤكــد مشــاركة أريحــا يف النظــام اإلداري أثنــاء فــرتة االنتــداب الريطــاين عــى 

فلســطني.

ــز  ــي املرك ــود، فه ــاع اليه ــل أط ــة مح ــا الطبيعي ــا بامتيازاته ــت أريح ــد كان لق

ــدوب الســامي  ــت، وبالفعــل فقــد أعطــى املن الســكاين واإلداري األقــرب للبحــر املي

الريطــاين تشــانس بلومــر* امتيــازاً  الثنــني مــن اليهــود الــروس يبيــح لهــا اســتغال 

البحــر امليــت، واســتخراج املعــادن واألمــاح منــه، ومنحهــا الجنســية الفلســطينية، 

ــت عرفــت  ــة الســتخراج أمــاح البحــر املي ــود رشك ــا شــكل اليه ــان م وبالفعــل رسع

ــد أن هــذا العمــل االقتصــادي  ــاس الفلســطينية)18(، ومــن املؤك ــة البوت باســم رشك

ــام. ــوين الع ــيأخذ دوره يف النشــاط الصهي س

وتحــت مــرر هــذا النشــاط االقتصــادي تــم االســتياء عــى أرايض قبيلــة الظــام 

ــة  ــم بحج ــاحتها 1500 دون ــة مس ــت، والبالغ ــر املي ــن البح ــوب م ــة إىل الجن الواقع

احتيــاج الركــة لهــا، وقــد كان هــذا االمتيــاز هــو يف األصــل ممنوحــاً ألحــد العــرب 

مــن املنطقــة، وتــم إلغــاءه  ومنحــه لليهــود، مــا دعــا بعــض الزعــاء الفلســطينيني 

وعــى رأســهم املفتــي بإرســال الرقيــات التــي تحتــج عــى ذلــك)19(، وواضــح يف ذلــك 

التحيــز الريطــاين لليهــود.

وكانــت أريحــا متثــل كل بلــدة أو قريــة فلســطينية تأثــرت بأحــداث هبّــة الــراق، 

فلــم يكــن أهلهــا بعيديــن عــا يــدور يف القــدس، فمــع ســنوات نهايــة العقــد الثالــث 

ــح تقليدهــم مبســرة ضخمــة يف  ــر، وأصب ــر فأك ــدم أك ــوين يتق كان املــروع الصهي

التاســع مــن شــهر آب مــن كل عــام يزيــد شــيئاً فشــيئاً، حتــى بــدت املشــاكل تلــوح 

باألفــق خاصــة عــام 1928م والــذي كان رد فعــل الفلســطينيني بعقــد مؤمتــر برئاســة 

ــة أي مــروع أو  ــوة يف مواجه ــه تتســم بالق ــت قرارات الحــاج أمــني الحســيني، وكان

مخطــط لاســتياء عــى حائــط الــراق لبنــاء كنيــس يهــودي مكانــه، ومل يكــن تخــوف 

بريطانيــا أقــل، فــكان تخوفهــا مــن نتائــج ذلــك عــى مصالحهــا فأصــدرت الحكومــة 

ــذا  ــة به ــر السياســة الريطاني ــذي اتســم بعــدم تغي ــض، ال ــاب األبي ــة الكت الريطاني

املوضــوع عــدا أنهــا ســتحاول عقــد بروتوكــول بــني العــرب واليهــود لتنظيــم العبــادة 
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يف املــكان)20(، ويبــدو أن هــذا األمــر قــد فشــل متامــاً.

قــام اليهــود يف أغســطس مــن عــام 1929م وكعادتهــم مبظاهــرة ضخمــة واجهها يف 

اليــوم التــايل العــرب بأكــر منهــا، وتبعــه صدامــات واســعة كبــرة قتــل فيهــا وأصيــب 

املئــات مــن الطرفــني، وعــى إثرهــا أرســلت بريطانيــا لجنــة برئاســة الســر ولــرت شــو 

ــاط  ــت إحب ــأن ربط ــر ب ــخيصها لألم ــب يف تش ــا مل تص ــداث، لكنه ــق يف األح للتحقي

العــرب بخوفهــم عــى مســتقبلهم االقتصــادي)21(، تبــع هــذه اللجنــة لجنــة دوليــة 

للتحقيــق بأحــداث الــراق، ولجنــة بريطانيــة اقتصاديــة برئاســة الســر جــون هــوب 

ــب اقتصــادي، وبالنظــر إىل هــذه اللجــان  ــر مــن جان ــي عالجــت األم سمبســون الت

والتــي كان اليهــود يحاولــون أن يجعلــوا األمــر اقتصاديــاً ليســهل معالجتــه، أو وضــع 

ــا  ــوا عليه ــي حصل ــازات الت ــون آراءهــم باالمتي ــوا يقدم ــم، فكان ــارصة له ــق من حقائ

قبــل ســنوات، خاصــة تلــك التــي يف األغــوار والبحــر امليــت.

وبرغــم عــدد ســكان أريحــا الضئيــل يف تلــك الســنة فــإن أريحــا حافظــت عــى 

ــا يف  ــرتات منه ــد كيلوم ــى بع ــدور ع ــي ت ــية الت ــور السياس ــر األم ــا بأخط ارتباطه

ــي  ــود الت ــرات اليه ــرتف أن مذك ــري يع ــي.ل. أفن ــوين آري ــؤرخ الصهي ــدس، فامل الق

ــا  ــة)22(، وهــذا م ــت تعكــس أن مشــكلة العــرب هــي اقتصادي ــة كان قدمــت للجن

ــارة األوضــاع  ــر لجنتهــا ســوى عب ــا مل تأخــذ مــن تقري ــأن بريطاني ــره فعــاً ب ــرك أث ت

االقتصاديــة يف البــاد، فأرســلت الخبــر يف شــؤون االســتيطان االقتصــادي سمبســون 

ــر لجنــة شــو وهــو  ــه التحقيــق يف جزئيــة واحــدة مــن تقري ــه كل ، والــذي كان عمل

الجانــب االقتصــادي الــذي بالتأكيــد مل ينــَس اليهــود التأكيــد عــى حقهــم بــكل مــا 

ــوار. ــا واألغ ــن أراض يف أريح ــه م ــوا علي حصل

ــن، واشــتدت بهــا معــامل الــراع  ــات مــن القــرن العري ــة الثاثيني دخلــت حقب

بــني العــرب واليهــود، وزاد معهــا تعقيــد الوضــع يف فلســطني، لكــن اســتمرت ســلطات 

االنتــداب بالعمــل عــى تنفيــذ مــا وعــدت بــه مــن مســاندة إقامــة الوطــن القومــي 

لليهــود، لكــن الشــعب الفلســطيني ورغــم هــذه األوضــاع الصعبــة فقــد كان يســر 

حياتــه بثبــات، وكــذا كانــت أريحــا وقراهــا ، وبالرغــم مــن أنــه مل يــزد ســكان أحدهــا 

عــى املئــات  فإنهــا شــهدت تقدمــاً خاصــاً يف مجــال التعليــم.

ففــي تقريــر إلدارة املعــارف التابعــة لحكومــة فلســطني لعــام 1936-1937م 

أكــدت أن هنــاك يف أريحــا مدرســتني إحداهــا للبنــني واألخــرى للبنــات، وتصــل فقــط 
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ملرحلــة الصــف الثالــث، ويف العــام الــدرايس 1942-1943م وصلــت إىل مرحلــة الصــف 

ــة، وبهــا أكــر مــن  ــد عــن مائتــي طالــب وطالب ــع، وكان يــدرس بهــا مــا يزي الراب

خمســة مدرســني)23(. وعنــد مقارنــة هــذه األعــداد مــن الطلبــة مــع أعــداد الســكان 

ــراً  ــاً كب ــد فارق ــا ال نج ــرتة، فإنن ــك الف ــون يف تل ــا الجغرافي ــا وصفه ــة ك ويف منطق

بينهــا وبــني مناطــق أخــرى مــن املــدن الفلســطينية، والتــي تضــم عــدد ســكان أكــر 

بكثــر، ومتلــك مــن اإلمكانيــات مــا هــو أضخــم مــن أريحــا وقراهــا، وميكــن أن نعــزو 

ذلــك إىل اهتــام مــن ســلطات االنتــداب بتلــك املناطــق التــي بــدأت ذات أهميــة 

ــذي كان يكــر ويكــر يف  ــز الحضــاري ال ــك املرك ــك تعــد ممــراً  لذل عســكرية، وكذل

ــارة رشق األردن. إم

ثانيًا/ أطماع اليهود في أراضي أريحا واألغوار ومساعدة سلطات االنتداب لهم في الفترة من  
1922-1945م :

مهــا يــؤرخ أحــد مــن الباحثــني أو املؤرخــني للــراع بــني العــرب واليهــود فــرتة 

ــال األرايض  ــة عــن أن انتق ــد أمُنل ــد قي ــن يحي ــداب الريطــاين عــى فلســطني فل االنت

لليهــود وهجرتهــم إىل فلســطني هــا جوهــر الــراع، فــاألرايض والهجــرة هــم أســاس 

االســتيطان الصهيــوين يف فلســطني، وال يجــوز أن نســمي أن هنــاك االســتيطان بــدون 

أحدهــا، وبالتــايل عندمــا نــؤرخ ألهميــة أريحــا ومــا حولهــا مــن مناطــق بغــض النظر 

عــن تســميتها اإلداريــة، فابــد مــن إبراز أهميتهــم يف موضــوع انتقــال األرايض لليهود، 

ــة مبؤسســاتها  ــك ليــس بالتمنــي، إمنــا هــو حقيقــة أطــاع الحركــة الصهيوني وأن ذل

وشــخصياتها يف أرايض أريحــا واألغــوار.

وقــد كان نهــب أرايض أريحــا واألغــوار مــن قِبــل الحركــة الصهيونيــة عــن طريــق 

ومبســاعدة ســلطات االنتــداب قــد بــدت معاملهــا باالمتيــازات املتكــررة التــي كانــت 

مُتنــح لليهــود يف تلــك املناطــق، لكــن األهــم عــى اإلطــاق قضيــة أرايض الجفالــك.

قضية االستيالء على أراضي الجفتلك:
ــا االصطاحــي هــي األرض الســلطانية )أو  ــة، وأصله ــة املزرع ــي هــذه الكلم تعن

جفتلــك هومايــون( حيــث قــام الســلطان عبــد الحميــد بتســجيل مايــني الدومنــات 

التــي مل يكــن ميلكهــا أحــد باســمه يف العديــد مــن األماكــن يف بــاد الشــام، ومــن أهــم 
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هــذه القطــع كان يف األغــوار، وبالتحديــد يف بيســان وســمخ أريحــا، بــل إنــه تــم مــد 

خــط ســكة حديــد فرعــي مــن األغــوار إىل الخــط الرئيــي عنــد حيفــا)24(، لكــن البد 

هنــا مــن التأكيــد عــى أن الســلطات العثانيــة مل متــس بحريــة انتفاع أصحــاب األرض 

العــرب، بــل إنهــا للحفــاظ عــى ذلــك أفــردت دائــرة خاصــة لتنظيــم انتفــاع الســكان 

بأراضيهــم هــذه أطلــق عليهــا »اإلدارة الســنية«، لكــن يف عــام 1909م أحيلــت هــذه 

امللكيــة إىل الخزانــة العامــة الرتكيــة.

،اعتــرت حكومــة  وتبلــغ مســاحة أرايض الجفتلــك هــذه )495,179( دومنــاً 

فلســطني برئاســة هربــرت صموئيــل أنهــا حــرة التــرف بهــا، وأقامــت اتفاقيــة بينهــا 

وبــني بعــض األفــراد اعترتهــم ممثلــني لألهــايل املنتفعــني مــن هــذه األرايض، ووقعــوا 

اتفاقيــة »غــور املــدورة« وتنــص االتفاقيــة عــى إخــراج املواطنــني مــن أراضيهــم التــي 

ــق  ــا يف مناط ــدالً منه ــا ب ــه له ــت ملكيت ــن يثب ــاء م ــنني، وإعط ــات الس ــا ملئ زرعوه

أخــرى، وحــددت مســاحة 150 دومنــاً كحــد أقــىص ألي إثبــات ملكيــة لــكل عائلــة، 

ــه ســيصلح هــذه  ــة عــى املشــرتي أن ــا إال إذا وافقــت الحكوم ــازل عنه ــم التن وال يت

األرض)25(.

   وعند النظر لهذه االتفاقية البد من ماحظة التايل:

مل أعــر يف مصــادر البحــث عــا يفيــد بــأن هنــاك تفويضــاً مــن ِقبــل أهــايل أريحــا 	 

واألغــوار حتــى بيســان العــرب ممــن وقــع االتفاقيــة نيابــة عنهم.

أنــه وبطبيعــة الســكان الفاحــني والبــدو فلــم يكــن غــر عــدد يســر جــداً منهــم 	 

ــطني  ــكان فلس ــن س ــم يك ــروف ، فل ــذا مع ــم، وه ــت ملكيته ــاً تثب ــك أوراق ميل

بشــكل عــام وليــس أريحــا فقــط يقومــون بتســجيل أراضيهــم.

ــاح األرض، 	  ــه إص ــرتي إن كان غرض ــى املش ــة ع ــة الحكوم ــود مبوافق إن املقص

ــاح  ــى إص ــدر ع ــم األق ــون بأنه ــوا يتغن ــد كان ــود فق ــم اليه ــا ه ــود هن املقص

األرايض.

لقــد تــم فيــا بعــد العثــور عــى مذكــرة للســر هربــرت صموئيــل تثبــت أن هناك 

نيــة مبيتــة للســيطرة عــى أرايض الجفتلــك بأريحــا واألغــوار، حيــث إنــه وبعــد مســح 

األرايض عــام 1922م أرســل صموئيــل مذكــرة إىل املكتــب االســتعاري يف لنــدن يوضح 

فيهــا أنــه يف عــام 1870م توقــف الفاحــون عــن دفــع الرضائــب، وصــادرت الحكومــة 

ــة يف  ــة العثاني ــث لإلمراطوري ــي وري ــطني ه ــة فلس ــة األرض، وأن حكوم العثاني
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فلســطني مبوجــب صــك االنتــداب، فلهــا حقــوق يف هــذه األرض أي الجفتلــك)26(.

وهــذا يوضــح بــا شــك أن املكتــب االســتعاري هــو الجهــة املرفــة عى فلســطني 

يف وزارة املســتعمرات ، أي أنهــا املرجعيــة األساســية للمنــدوب الســامي يف فلســطني، 

وبالتــايل فهــو مســلح مبوافقــة أو بجهــة عليــا يســتطيع إكــال نهــب أرايض جفتلــك 

أريحــا واألغــوار، أو مــا أســاه املؤرخــون اليهــود بــأرايض وادي بيســان.

ومل تكــن أريحــا واألغــوار يومــاً بعيــدة عــن القوانــني والتريعــات التــي تصدرهــا 

ســلطات االنتــداب خاصــة يف موضــوع انتقــال األرايض، فهــذه األخــرة هــي إحــدى 

بوابــات إنجــاح إقامــة الوطــن القومــي لليهــود يف فلســطني، وأهــم ركائــز اســتيطانهم، 

ففــي عــام 1927م أصــدر املنــدوب الســامي تشــانس بلومــر أمــراً بعمــل مســح لــكل 

ــاع،  ــت املش ــون تفتي ــايل قان ــام الت ــه يف الع ــبع، وتبع ــر الس ــدا ب ــطني ع أرايض فلس

وعينــت مســئوالً عــن تســوية ملكيــة ووضــع هــذا النــوع مــن األرايض )27(. ومــن 

املؤكــد أن أريحــا واألغــوار كانــت تتمتــع مبســاحة ليســت بالقليلــة مــن هــذا النــوع، 

وبالتــايل فهــي يف دائــرة االســتهداف، ولــن يختلــف أحــد عــى أن ســلطات االنتــداب 

ســتتذرع بهــذه القوانــني لوضــع حــد للفــوىض يف تســجيل األرايض، لكنهــا ســتؤول يف 

النهايــة إىل مزيــد مــن انتقــال مســاحات أخــرى لليهــود.

ــا  ــطينية منه ــة فلس ــم أرايض 970 قري ــام 1934م بتقيي ــرة األرايض ع ــت دائ قام

قريتــني يف األغــوار مــن أجــل دفــع الرضيبــة عــى األرايض األمريــة والســلطانية، ومــن 

ــا  ــراج)28(، ورمب ــات واألح ــة والغاب ــر املروي ــة وغ ــة املروي ــا األرايض املزروع ضمنه

يكــون موضــوع الرضيبــة هــو الهــدف املعلــن، لكــن الهــدف الحقيقــي كان إيجــاد 

ذريعــة ملصــادرة آالف الدومنــات بحجــة عــدم دفعهــم الرضيبــة، وهــذا مــا يفــره 

مجمــوع القضايــا التــي رفعهــا العــرب ومــن ضمنهــم ســكان أرايض الجفتلــك باألغوار.

ــن ال  ــدو الذي ــن الفاحــني والب ــوار م ــاس يف أريحــا واألغ ــة الن ــت طبيع ــد كان لق

يولــون حفــظ املســتندات أو التســجيل أهميــة كبــرة ، ومل يتعــرض مللكيتهــم لــألرض 

أحــد عــى مــدار مئــات الســنني، وقــد اســتغلت ســلطات االنتــداب ذلــك بإصدارهــا 

القانــون الثالــث لســجات األرايض عــام 1944م والــذي ســمي بقانــون القيــود التالفة، 

حيــث تذرعــت ســلطات االنتــداب بــأن وضــع حالــة الســند قــد يصبــح عديــم النفــع، 

أو تالفــاً، أو غــر مفــرز ويجــب تجديــده، وقــد كان تطبيــق هــذا األمــر وبــاالً عــى 

أصحــاب األرايض يف فلســطني خاصــة الفاحــني البســطاء، وكان يســتهدف قــرى 
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القــدس ومــا حولهــا حتــى الوصــول إىل أريحــا مــن الناحيــة الرقيــة)29(، والخطــورة 

ــه  ــرة األرايض، وأن ــه كان يخضــع الســند إىل تخمــني موظــف دائ ــون أن يف هــذا القان

شــّكل حجــة ملصــادرة الكثــر مــن أرايض األغــوار، حيــث اســتمر التعامــل بــه حتــى 

عــام 1947م)30(.

تعرضــت أريحــا ومــا حولهــا للكثــر مــن عمليــات نهــب األرايض عــى طــول فــرتة 

ــامي  ــدوب الس ــنها املن ــي يس ــني الت ــاً بالقوان ــر كان مرتب ــاين،  واألم ــداب الريط االنت

تــارة، وبالــراع املبــارش مــع اليهــود تــارة أخــرى، وبعمــل الســارسة ومــن هــم خارج 

ــدول  ــة، والج ــا املختلف ــواع األرايض بتصنيفاته ــة أن ــر غالبي ــمل األم ــطني، ويش فلس

التــايل يوضــح مســاحات أرايض الدولــة كــا تــم االدعــاء بذلــك يف أريحــا كــا كانــت 

يف بدايــة عــام 1945م.
المجموعأراضي غير مؤجرةأراضي مؤجرةأراضي مؤسسات حكوميةأراضي في استخدامات عامة

طرق وأنهار
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مؤسسات 
أخرى
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بالدونم

أرايض 
الجفتلك
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بالدونم

1,620--1,3835242,46531,98514,98162,228115,186

ــرات  ــد ع ــرن، وبع ــع الق ــرور رب ــد م ــه بع ــابق أن ــدول الس ــن الج ــح م ويتض

القــرارات والتريعــات التــي تخــص األرايض، والتــي أصدرتهــا حكومــة االنتــداب، فقد 

تغــرت الصــورة يف تصنيــف األرايض كليــاً عــا كانــت عليــه قبــل االحتــال الريطــاين 

ــه ال  ــات أن ــار، أو الغاب ــرق، واألنه ــع األرض بالط ــف قط ــي تصني ــطني، وال يعن لفلس

يســكنها أحــد، فهــذا غــر صحيــح، لكــن ســلطات االنتــداب وصلــت إىل هــذه األرقــام 

للتقليــل مــن نســبة ملكيــة العــرب لهــذه القطــع مــن األرايض، فــأرايض الجفتلــك يف 

ــني عــرب  ــا( هــي يف األصــل ملواطن ــا الســلطة )حســب تعريفه ــي قدرته أريحــا والت

ينتفعــون بهــا، ومل يعــن يومــاً قــرار ملكيتهــا للســلطان العثــاين عــدم انتفاعهــم بهــا، 

وبالتــايل اعترتهــم ســلطة االنتــداب مــن املســتأجرين لهــذه األرض.

ــود  ــلل اليه ــف تس ــابق كي ــدول الس ــح يف الج ــو واض ــا ه ــؤال وك ــى الس ويبق

للســيطرة عــى مســاحة 14,981 دومنــاً مــن أرايض أريحــا حتــى عــام 1945م؟ فهــذا 

رقــم ليــس بالهــني إذا افرتضنــا أنــه مــن املمكــن كان انتقــال آالف أخــرى لهــم، خاصــة 

مــن تلــك املشــار إليهــا عــى أنهــا أرايض مؤسســات حكوميــة وأرايض غــر مؤجــرة، 
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وأن ذلــك بســبب مقنــع وهــو أن ســلطات االنتــداب تعتــر نفســها قــد أعلنــت عــن 

ــد  ــت أح ــع، ومل يثب ــذه القط ــف ه ــا بتصني ــى قراراه ــرتاض ع ــد باالع ــق أي أح ح

ملكيــة خاصــة بنســبة %100 لهــا، وعليــه فقــد أعطــت الحــق لنفســها التــرف بهــا.

     لقــد كان اليهــود هــم الجهــة التــي تــكاد تكــون الوحيــدة التــي تنتقــل إليهــم 

األرض وبصفــات مختلفــة أهمهــا: »بيــع – تأجــر – انتفــاع – اســتثار«، وبالتــايل فــا 

أعتقــد أن مــن املجحــف علميــاً االفــرتاض بأنــه ممكــن أن تــؤول 115,186 دومنــاً هــي 

مجمــوع األرايض غــر امللكيــة الخاصــة يف أريحــا إىل اليهــود.

ثالثًا/ الدور الوطني ألريحا وقراها 1936-1948م :
مل تكــن أريحــا وقراهــا واألغــوار بشــكل عــام بعيــدة عــن األحــداث يف فلســطني 

ــال األرايض  ــي انتق ــة خاصــة يف موضوع ــة الصهيوني ــع الحرك ــراع م ــامل ال وعــن مع

والهجــرة، فــا يجــوز ألي باحــث التحــدث عــن دور أي مدينــة فلســطينية خــال فــرتة 

االنتــداب الريطــاين عــى فلســطني دون الحديــث عــن هذيــن املوضوعــني، فقــد كانــا 

الســبب املبــارش وغــر املبــارش يف أي أحــداث صــدام تــدور بــني العــرب واليهــود، بــل 

مل تخــل مذكــرة أو وثيقــة مقدمــة إىل أي لجنــة أتــت فلســطني منهــا، وبغــض النظــر 

ــورة الفلســطينية  عــن أي أســباب أخــرى تبقــى الهجــرة وانتقــال األرايض ســببني للث

الكــرى عــام 1936م.

ــا  ــت معامله ــه، وكان ــام نفس ــن الع ــان م ــورة 1936م يف نيس ــداث ث ــرت أح انفج

العنــف الواســع، وأن األمــر مل يكــن هــذه املــرة ضــد الحركــة الصهيونيــة فقــط، إمنــا 

كان ضــد بريطانيــا أوالً، وكان دور هــذه األخــرة فــرض منــع التجــوال، وأعلــن قانــون 

ــني الطــوارئ موضــع  ــدوب الســامي الريطــاين وضــع قوان ــذي يخــّول املن ــاع ال الدف

ــان  ــع اللج ــا وجمي ــة العلي ــة العربي ــار اللجن ــم اعتب ــت اآلالف، وت ــذ، واعتقل التنفي

العربيــة ذات االتجــاه الســيايس ممنوعــة، وأقصــت الحــاج أمــني الحســنني واعتقــال 

غالبيــة اللجنــة العربيــة العليــا ونفتهــم إىل جزيــرة سيشــل)31(، وليــس مــن تخصــص 

البحــث الحديــث عــن اإلجــراءات الريطانيــة قــدر أهميــة أريحــا يف هــذه الثــورة.

ــي  ــبب رئي ــو س ــع رشق األردن ه ــا م ــوار وتواصله ــا واألغ ــة أريح ــت طبيع كان

ألن تكــون محطــة انتقــال للمجاهديــن العــرب ولتهريــب األســلحة إىل قــادة 

الثــورة، فعندمــا تــم اســتدعاء الريطــاين تشــارلز تيغــارت الخبــر الريطــاين يف حــرب 
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ــارت« وهــو وضــع  ــميَّ »بخــط تيغ ــا ُس ــة م ــه إقام ــن أوىل قرارات ــات كان م العصاب

أســاك شــائكة عــى الحــدود، فكانــت أريحــا هــي مــن أُوىل مناطــق الحــدود يف هــذا 

الخــط، حيــث تــم وضــع مــا طولــه 40 كيلومــرت تقريبــاً بعــرض ثاثــة أمتــار وارتفــاع 

ثاثــة أمتــار، وتــم وضــع فيــه ألغــام و15 قلعــة مجهــزة بالحــراس ومعــدات الكشــف 

ــن  ــت منطقــة مهمــة يف تســلل املجاهدي )32(، وهــذا يفــر أن هــذه املنطقــة كان

ــم كل هــذا دون  ــوار مــن رشق األردن، ولكــن هــل ميكــن أن يت ــل األســلحة للث ونق

مشــاركة أهــايل أريحــا يف هــذا األمــر؟ ليــس مــن املوضوعيــة افــرتاض ذلــك، لظــروف 

ــة القاســية التــي تفــرض االســتعانة بســكانها. املنطقــة الطبيعي

ويصــف محمــد دروزة دور املناطــق الفلســطينية يف فعاليــات الثــورة، واملاحــظ 

لوصفــه أنــه يتحــدث عــن بعــض الفعاليــات، ومل يســتنث منهــا مدينــة، أو قريــة، أو 

ــت يف  ــة اإلرضاب، وإغــاق الحواني ــاالت يف بداي ــك املق ــا كتل ــدة إال وشــاركت فيه بل

ــع  ــع جمي ــد م ــال الســكة الحدي ــن إرضاب ع ــك تحــدث ع ــع املناطــق، وكذل جمي

املناطــق. ومــن املؤكــد أن العــال العاملــني عــى الخــط الــذي يربــط األغــوار بالخــط 

ــه  ــا نســتنتج أن ــات)33(، وهــذا يجعلن ــوا ضمــن هــذه الفعالي الرئيــي يف حيفــا كان

كلــا كانــت متــي ســنوات االنتــداب كان أهــايل أريحــا ومــا حولهــا والذيــن مل يزيــدوا 

عــى اآلالف كان دورهــم يزيــد يف كافــة األحــداث.

وقــد اعتــر اليهــود هــذه الثــورة مبثابــة متــرد عــى االنتــداب، بــل ألقــوا بالامئــة 

عــى ســلطات االنتــداب لعــدم اســتعدادها لهكــذا أحــداث، وتهادنهــا مــع العــرب، 

ــرب  ــوم الع ــبب هج ــو بس ــدس ه ــن رشق الق ــاً م ــود طوع ــروب اليه ــروا ه واعت

عليهــم، وكذلــك اعتــروا هروبهــم مــن الخليــل هــو إرهــاب العــرب وتقاعس ســلطات 

ــود  ــيني لليه ــة الحس ــة عائل ــى ماحق ــم ع ــزوا يف مذكراته ــم رك ــل إنه ــداب، ب االنت

وقتلهــم، وماحقــة وطــرد العائــات العربيــة التــي مل تشــارك يف الثــورة وطردهــا إىل 

األغــوار باعتبــار أن طبيعتهــا قاســية)34(، فحتــى املصــادر الصهيونيــة واإلرسائيليــة مل 

ــورة 1936م. ــف، أو تغفــل دور أريحــا واألغــوار يف ث تن

ــورة  ــق يف أحــداث ث ــة إىل فلســطني للتحقي ــة الريطاني ــل امللكي ــة ب ــت لجن وصل

1936م وبالرغــم مــن أنهــا مل تجــد حــاً عــادالً لقضيــة الهجــرة وانتقــال األرايض، فقــد 

عــادت لتــرح ألكــر مــن اثنــى عــر ألــف مهاجــر ســنوياً ملــدة خمــس ســنوات 

بالدخــول إىل فلســطني، وكذلــك مل تحــل مشــكلة األرايض، فقــد اقرتحــت اللجنــة فكــرة 
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التقســيم واالنتقــال الطوعــي للســكان بــني أرايض الدولــة العربيــة واألخــرى اليهودية، 

وكانــت أريحــا ضمــن حــدود الدولــة العربيــة املقرتحــة مســاحتها، والتــي تضــم إضافة 

إىل أريحــا قضــاء غــزة، وبــر الســبع، وصحــراء النقــب، والخليــل، ونابلــس، وأجــزاء من 

شــال طولكــرم، وجنــني، وبيســان، ويافــا)35(، ويبــدو أن ســبب ذلــك هــو أن أريحــا 

واألغــوار هــي أراض مبيــزات قاســية، وليســت عــى األقــل ضمــن األرايض املســتصلحة 

يف ذلــك الحــني، كــا أن اليهــود مل يركــزوا عــى أريحــا أو القــرى املجــاورة برغــم أنهــم 

ــل األدىن؛ ألن املســاحة  ــذي يتصــل بالجلي ــوار، وال ــن األغ ــوا بالجــزء الشــايل م طالب

املعطــاة للدولــة اليهوديــة كانــت أهمهــا شــال فلســطني بجميــع حــدود فلســطني 

مــع لبنــان ومــع ســوريا.

وأصــدرت بريطانيــا الكتــاب األبيــض عــام 1939م والــذي رفضــه العــرب واليهــود، 

ــة  ــاب، فقــد خضعــت املنطق ــد صنفــت مناطــق أريحــا واألغــوار يف أكــر مــن ب وق

الشــالية مــن األغــوار لقيــود يف انتقــال األرايض، وتبــع ذلــك تصنيفهــا بنفــس 

ــض 1949م،  ــاب األبي ــت الكت ــي أعقب ــات األرايض الت ــني وتريع ــف يف قوان التصني

ــت يف  ــي اندلع ــة الت ــة الثاني ــرب العاملي ــداث الح ــإن أح ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ومه

ســبتمر 1939م وتحويــل فلســطني إىل قاعــدة عســكرية بريطانيــة، والدعــوة للوقــوف 

إىل جانــب الحلفــاء، وبــدء حملــة التطــوع يف الجيــش الريطــاين ، فــكل ذلــك طغــى 

ــت  ــى انته ــر حت ــر فأك ــدأ أك ــي ته ــورة الت ــى األحــداث يف فلســطني، خاصــة الث ع

ــع  ــراع م ــر لل ــكل آخ ــزات وش ــات مبي ــرتة األربعيني ــطني ف ــت فلس ــاً ، ودخل تقريب

ــوين. ــروع الصهي امل

ودخلــت أريحــا حقبــة األربعينيــات مــن القــرن العريــن وحالهــا كحــال املــدن 

والبلــدات الفلســطينية األخــرى ، وكان الــراع مــع املــروع الصهيــوين عــى أشــده، 

وبقيــت أريحــا مركــزاً لقضــاء يحمــل اســمها حتــى عــام 1944م عندمــا ألغت ســلطات 

ــا  ــاء أريح ــاحة قض ــت مس ــدس، وكان ــاء الق ــه بقض ــاء وألحقت ــذا القض ــداب ه االنت

ــة عــام 1944م نحــو 341كــم2، وعــدد ســكانها نحــو 4600 نســمة ، وكان  مــع بداي

يتبعهــا أربــع قــرى هــي )العوجــا، وديــوك، والنبــي مــوىس، والنويعضــة( فضــاً عــن 

القبائــل البدويــة املتجولــة واملســتقرة، وبقــي هــذا الحــال حتــى عــام 1948م الــذي 

شــهد أخطــر تحــول يف تاريــخ الشــعب الفلســطيني يف تاريخــه الحديــث واملعــارص، 

ــني  ــن الاجئ ــم م ــف غالبيته ــن أل ــن عري ــر م ــادت أريحــا قضــاًء ضــم أك ــد ع فق
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ــذي  ــو ال ــيايس ه ــع الس ــة والوض ــرات الجغرافي ــدو أن التغ ــطينيني)36(، ويب الفلس

ــر أنظمــة التقســيم اإلداري يف فلســطني. ــداب تســعى إىل تغي جعــل ســلطات االنت

وبالرغــم مــن منــو أريحــا خــال االنتــداب الريطــاين فإنــه مل يُســجل تطــوراً واضحاً 

مــن الناحيــة التخطيطيــة إال يف بدايــة األربعينيــات، حيــث قامــت ســلطات التخطيــط 

 ،)RJ5( بالبــدء يف عمــل مخطــط توجيهــي ألريحــا مــن خــال املخطــط الــذي ُعرف بـــ

واملخطــط )SI5( ملنطقــة القــدس. ويف عــام 1945م تــم إنجــاز املخطــط الهيكيل األويل 

ألريحــا كمدينــة، والــذي قامــت بإعــداده لجنــة التنظيــم اللوائيــة التابعــة لســلطات 

االنتــداب)37(، ومل أعــر يف مصــادر الدراســة مــا يفيــد مبشــاركة األهــايل، أو منــدوب 

األحــزاب، أو أعضــاء اللجــان املحليــة، أو أي لجنــة قوميــة يف عمــل هــذه اللجنــة، و قد 

يكــون هنــاك مشــاركة مــن نفــس املوظفــني العــرب العاملــني يف اإلدارات املختلفــة 

التابعــة لســلطات االنتــداب.

ــرق  ــية يف ال ــاً ألهــم األحــداث السياس ــزاً مه ــت مرك ــح أن فلســطني كان صحي

ــع  ــه مل مين ــداب الريطــاين عــى فلســطني، لكــن هــذا كل ــرتة االنت األوســط طــوال ف

الحيــاة يف مدنهــا، وبلداتهــا، وقراهــا، ومل تســتطع كل أحــداث الــراع مــع املــروع 

الصهيــوين وســلطات االنتــداب يف طمــس معــامل أريحــا، فقــد بــورش بالتنقيــب عــن 

ــي  ــرتي برام ــر دميي ــام 1933م ع ــام ع ــك هش ــر املل ــر – ق ــة املفج ــار يف خرب اآلث

وهــو مقــديس، وقــد عــر عــى معــامل جديــدة يف قــر هشــام، وبالتحديــد مــا يفيــد 

يف الفــرتة التــي تــوىل فيهــا الخافة، وهــي مــن ســنة )105-125هـــ، 724-743م()38(، 

وهــذا دليــل عــى أن أريحــا بــدأت بالفعــل يف منتصــف الثاثينيــات بإعــادة مركزهــا 

االجتاعــي والعلمــي، بــل والســيايس يف أحــداث فلســطني.

ــرب  ــراً يف الح ــاً كب ــات عبئ ــة األربعيني ــع بداي ــطيني م ــعب الفلس ــل الش تحم

العامليــة الثانيــة، وليــس لــه فيهــا ال ناقــة وال جمــل، وكان يتوجــب عــى كافــة مناطــق 

اإلمراطوريــة الريطانيــة منــارصة الحلفــاء يف الحــرب، وتــم أخــذ ذلــك بعــني االعتبــار 

ــة الواقعــة  ــة العربي ــا وفرنســا مــن جانــب حكومــات الدول ــني بريطاني ــة ب يف العاق

تحــت ســيطرتها.

واســتعان ســاح الهندســة الريطــاين منــذ الســنوات األوىل مــن الحــرب العامليــة 

ــاط اليهــود  ــني أحــد الضب ــم تعي ــي، وت ــة يف املجــال الفن ــة بالخــرات الصهيوني الثاني

ويدعــى »كيــس« قائــداً لســاح الهندســة يف املعســكر الثامــن التابــع للجيــش 
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ــاء يف  ــدم اليهــود يف فلســطني عــرات الوحــدات الهندســية إىل الحلف الريطــاين، وق

معــارك يف الــرق األوســط ، وأقيمــت بعــض تلــك الوحــدات والتحصينــات يف أريحــا 

واألغــوار)39(، وياحــظ هنــا الفــارق الكبــر يف أهميــة أريحــا عســكرياً بــني الحــرب 

الكونيــة األوىل والثانيــة، إذ كانــت يف األوىل األهميــة فقــط للســيطرة عــى القــدس، 

ــد  ــة األحــداث يف فلســطني فق ــة رشق األردن وأهمي ــادة أهمي ــة ولزي ــن يف الثاني لك

ــا. ــة له زادت األهمي

وبالرغــم مــن تأثــر الكتــاب األبيــض 1936م عــى العاقــات الصهيونيــة الريطانيــة 

ــة  ــذه العاق ــم ه ــم ترمي ــا ت ــان م ــاً،  فرع ــك كان مرحلي ــلبي لذل ــر الس ــإن التأث ف

خاصــة بعــد انــدالع الحــرب العامليــة الثانيــة، وقــد أســهمت الــركات واملؤسســات 

الصهيونيــة يف دعــم بريطانيــا ومــن ضمهــا يف فلســطني وأيضــاً يف أريحــا، فقــد قامــت 

رشكــة ســوليل بونيــه الصهيونيــة بالجهــد الرئيــي يف بنــاء الحصــون والجســور 

التــي كانــت مزروعــة باأللغــام، وكذلــك ترميــم بعــض الشــوارع الازمــة لاســتخدام 

ــا  ــا حوله ــا وم ــة يف أريح ــود إىل الخــرة الصهيوني ــك يع ــدو أن ذل العســكري)40(، ويب

مــن األغــوار، فــا يعقــل لركــة أن تقــوم بهــذه املهمــة وهــي ال تعــرف طبيعــة هــذا 

املــكان.

مــن املســتبعد أن يتحــدث أحــد الباحثــني أو حتــى الــرواة عــن أحــداث الحــرب 

ــي كان  ــة الت ــك الحادث ــن تل ــث ع ــط دون الحدي ــرق األوس ــة يف ال ــة الثاني العاملي

مرحهــا تلــك املســاحة بــني القــدس وأريحــا، والتــي كان عــى أساســها وكــا تناقلتهــا 

املصــادر الغربيــة تســميم ميــاه أحــد األوديــة التــي يــرب منها اليهــود، والتــي رعاها 

الحــاج أمــني الحســيني كــا تدعيــه املصــادر، حيــث قــام بهــا ضبــاط طائــرة أملــان 

مبســاعدة الثــوار الفلســطينيني، وقــد فشــلت هــذه العمليــة، وهــرب الثــوار والضبــاط 

ــر إىل  ــق ال ــن طري ــد ع ــا بع ــم في ــل بعضه ــى وص ــوار حت ــراء األغ ــان يف صح األمل

القــدس)41(، وبعــد كل هــذه األحــداث التــي شــهدتها أريحــا خــال الحــرب العامليــة 

الثانيــة ال ميكــن التقليــل مــن األهميــة العســكرية لهــا.

ليــس مــن تخصــص الدراســة تأريــخ فلســطني خــال فــرتة االنتــداب، مبعنــى أن 

ــك األحــداث السياســية املهمــة يف فلســطني،  ــل تل ــر وتحلي الدراســة متخصصــة بذك

والتــي أثــرت عــى أريحــا أو دور هــذه األخــرة يف األحــداث السياســية املهمــة التــي 

ــه  ــذي دعمت ــوين، وال ــة املــروع الصهي ــا يف فلســطني، خاصــة يف مقارع دارت رحاه
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ــال مــرت أحــداث  ــا الدراســة، فعــى ســبيل املث ــرتة حددته ــا يف ف وســاندته بريطاني

ــة يف بعــض  ــة واملارســات الصهيوني ــة الوطني ــة ودور الحرك ــو أمريكي ــة األنكل اللجن

ســنوات االنتــداب التــي تســتحق كل توثيــق وكل تحليــل للوصــول إىل نتائــج مل يكــن 

ألريحــا دو مهــم يف بعضهــا، وهــذا ال يعنــي مطلقــاً أن دور أريحــا كان ثانويــاً، فهــذا 

حــال كل املــدن والبلــدات الفلســطينية، فلــم تكــن تؤثــر أو تتأثــر يف كل األحــداث، 

إمنــا يف أحــداث وأوقــات معينــة.

وقــد مثّــل االســتيطان رحــم الحركــة الصهيونيــة، فمنــذ عــام 1882م وهــو العــام 

الــذي وطئــت فيــه أقــدام نشــطاء جمعيــة رجــوع آل يعقــوب يف روســيا أرض قريــة 

ــادف  ــال ، تص ــون والرتق ــار الليم ــة أزه ــا رائح ــوح منه ــي تف ــة، والت ــس العربي ملب

ــادة  ــر بقي ــل الكب ــة يف الت ــة املري ــة الوطني ــة الحرك ــع هزمي ــتيطان م ــذا االس ه

أحمــد عــرايب، ومــع تطــور املــروع الصهيــوين فقــد كان نشــاطهم محمومــاً للســيطرة 

عــى مزيــد مــن األرض، وجلــب املزيــد مــن املهاجريــن متســلحني مبنــارصة ســلطات 

االنتــداب الريطــاين يف كافــة املجــاالت، ومل تســلم أريحــا مــن هــذا االســتيطان الــذي 

يســر عــى ذراعــني أساســيني هــا: الســيطرة عــى األرض واملســتوطنني.

ــل  ــي حص ــازات الت ــك االمتي ــا بتل ــوين يف أريح ــتيطان الصهي ــامل االس ــدأت مع وب

ــاز  ــها امتي ــى رأس ــت، وع ــراد( يف البحــر املي ــود )مؤسســات- رشكات- أف ــا اليه عليه

ــع  ــاء املصان ــت بإنش ــي قام ــة، والت ــة يهودي ــت لرك ــر املي ــاس البح ــتثار بوت اس

واملنشــآت يف شــال البحــر امليــت، وزادت عــر الســنوات مــن بنائهــا لهــذه املصانــع 

ــى  ــر األردن، وKllea ع ــب نه ــن مص ــرب م ــا: Beit Haarawa بالق ــاع أهمه والق

ــوىس)42(. ــي م ــن النب ــرب م البحــر بالق

بلغــت مســاحة قريــة النبــي مــوىس 122,218 دومنــاً، منهــا 543 للطــرق والوديــان، 

وتــرب منهــا 65 دومنــاً لليهــود، وغــرس العــرب 275 دومنــاً باملــوز، ويتبــع القريــة 

قطعــة أرض ـــمساحتها 135 دومنــاً، ولطبيعــة أن هــذه القريــة ال يصلهــا النــاس كثــراً 

إال يف موســم األعيــاد التــي كانــت تســمى بإحيــاء مقــام النبــي مــوىس، فقــد كان يف 

القريــة عــام 1931م عــدد قليــل مــن املســلمني، ويف عــام 1938 ارتفــع عددهــم إىل 

ــا  ــراً مب ــا 2650 نف ــام 1945م كان به ــلاً(، ويف ع ــاً و692 مس ــراً )275 يهودي 967 نف
فيهــم عــال امتيــاز رشكــة البوتــاس يوزعــون كالتــايل:)43(
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1330 املسلمون  

30 املسيحيون  

20 آخرون  

1270 يهود   

2650 املجموع  

ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن عــدد الســكان اليهــود يقــرتب مــن عدد الســكان 

العــرب واملســلمني ، ووجــود لبعــض املســيحيني يف أريحــا، وياحــظ كذلــك أن عــدد 

الســكان زاد بوتــرة عاليــة عــام 1931م أي بعــد أحــداث الــراق والتطورات السياســية 

يف رشق األردن، عــى أن الحــدث األهــم الــذي تصــادف مــع الزيــادة الحــادة يف أعــداد 

اليهــود هــي العمــل يف منشــآت امتيــاز اســتخراج البوتــاس، وميكــن لنــا االفــرتاض هنــا 

أنــه ليــس كل مــا يشــار إليهــم يهــود هــم حقيقــة مــن اليهــود، إمنــا مــن املمكــن أن 

يكونــوا مــن العــال، أو الفنيــني، أو املهندســني األجانــب الذيــن يعملــون يف الركــة.

ــوين يف  ــتيطاين الصهي ــاط االس ــم النش ــداب يف دع ــلطات االنت ــاهمت س ــد س لق

أريحــا، فلــم يكــن منحهــا لامتيــاز اســتخراج البوتــاس يقــف عنــد حــد االمتيــاز، إمنــا 

ــذا  ــوار، وه ــا واألغ ــا يف أريح ــم ، بعضه ــف دون ــام 1930م 75 أل ــة ع ــح الرك يف من

كان مجانــاً، وتبــع ذلــك بعــد عــدة ســنوات بيــع ســلطات االنتــداب للركــة وبســعر 

ــألرايض  ــة ل ــزاع امللكي ــك حــق انت ــم أخــرى، وكذل ــف دون ــا مســاحته 64 أل رمــزي م

التــي يحتاجهــا املــروع يف حالــة عــدم الوصــول التفــاق مــع أصحابهــا، إضافــة إىل 

تســهيات حكوميــة أخــرى يف أريحــا واألغــوار)44(، وقــد كانــت هــذه الركــة ملــكاً 

ــل الكــرن كيمــت  ــرة مــن قب ــاً وجــدت دعــاً مــن املؤسســات الكب ــود، وحت لليه

ــا ميــوالن رشاء  ــاً أنهــا كان ــذي يجعــل هــذا االفــرتاض واقعي والكــرن هايتســود، وال

ــر كهــذا. ــوين اقتصــادي كب ــا مبــروع صهي األرايض الازمــة لاســتيطان، فــا بالن

ــا:  ــن أهمه ــل كان م ــر بفعــل عوام ــوين يف أريحــا وك ــا االســتيطان الصهي ــد من لق

امتيــاز رشكــة البوتــاس، وأن قطــع األرايض الكبــرة التــي ُمِنَحــت للمــروع مل تكــن 

كلهــا الســتخدام املــروع، إمنــا كانــت لاســتيطان، وإال مــاذا ميكــن أن نســمي عــاالً 

ــون فــوراً يف هــذه الركــة،  وســيكون  ــون مــن الخــارج مهاجريــن ويعمل يهــوداً يأت

اســتقرارهم يف معســكرات مغلقــة مثلهــا مثــل غالبيــة تجمعــات االســتيطان الصهيوين 

يف فلســطني يف فــرتة االنتــداب الريطــاين عــى فلســطني.
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ليــس هنــاك مــا يؤكــد أن املنشــآت التــي أنشــأتها الحركــة الصهيونيــة يف أريحــا 

والنبــي مــوىس بقيــت بعــد حــرب عــام 1948 خاصــة يف ظــل وجــود وانتشــار الجيــش 

األردين يف تلــك املناطــق، مــا يجعلنــا نفــرتض أنهــا ُدمــرت أثنــاء الحــرب، لكــن ميكــن 

لنــا أن نــرى بعــض هــذه املنشــآت والنشــاط االســتيطان قــد بقــي حتــى بعــد الحــرب، 

ولكــن عــى بعــد أربعــة عــر كيلومــرتاً مــن الحــدود الســابقة.

ــا:  ــن أهمه ــة كان م ــة ومصري ــداث مهم ــام 1947م يف أح ــطني ع ــت فلس ودخل

قــرار التقســيم الصــادر عــن الجمعيــة العامة لألمــم املتحــدة وبتاريــخ 1947/11/29م 

ويحمــل الرقــم )18(، وقــد تأثــرت املــدن الفلســطينية ومــن بينهــا أريحــا مبعارضــة 

هــذا القــرار، وشــهدت فلســطني يف فــرتة مــا بــني القــرار ومــا بــني انســحاب القــوات 

ــة عقــب الحــرب  ــدول العربي ــع ال ــي وقعــت م ــة الت ــى خطــوط الهدن ــة حت العربي

معــارك كثــرة مــع املليشــيا الصهيونيــة، والتــي كانــت متتلــك اإلمكانيات غــر املتكافئة 

مــع الثــوار الفلســطينيني وعــى رأســهم قــوات الجهــاد املقــدس التــي قادهــا الشــهيد 

عبــد القــادر الحســيني، وبــدأت نكبــة 1948م لتمتلــئ أريحــا بالاجئــني الفلســطينيني 

الذيــن تــم طردهــم مــن أرضهــم، ولتدخــل أريحــا مرحلــة جديــدة يف تاريخهــا بحــرب 

النكبــة، ثــم بــاإلدارة األردنيــة لهــا.

الخاتمـــــة:
وقعــت أريحــا شــأنها شــأن كل فلســطني تحــت االحتــال الريطــاين عــام 1918م 

أعقبــه وقوعهــا تحــت االنتــداب الريطــاين الــذي انتهــى عمليــاً بنكبــة 1948م، وخال 

هــذه الفــرتة شــاركت يف أحــداث عديــدة، وتأثــرت بأخــرى، وقــد متخضــت الدراســة 

عــن عــدة نتائــج مــن أهمهــا:

مثلــت أريحــا أهميــة أمنيــة للقــدس، ومثّــل احتالهــا مــن قبــل بريطانيــا بعــد 	 

القــدس رضورة أمنيــة للوجــود الريطــاين يف القــدس.

ــكان 	  ــة امل ــن طبيع ــكان، لك ــن الس ــر م ــر كب ــدد غ ــا بع ــا وقراه ــألت أريح امت

ــطني. ــى فلس ــاين ع ــداب الريط ــرتة االنت ــول ف ــع ط ــه ازدادت م وأهميت

شــهدت أريحــا أهميــة لــدى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، ســاعدها يف ذلــك مــا 	 

امتلكتــه مــن إرث تاريخــي وتقاليــد لــدى الفلســطينيني، ووجــد ذلــك تعبــراً لــه 
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مــن خــال أحــداث النبــي مــوىس.

اهتمــت الحركــة الصهيونيــة بالحصــول عــى أراض يف أريحــا واألغــوار، ســاعدها 	 

يف ذلــك حصولهــا عــى امتيــازات اقتصاديــة اســتغلتها لاســتيطان يف املنطقــة.

أولــت ســلطات االنتــداب قضــاء ومنطقــة أريحــا واألغوار أهميــة بالغــة، وضمتها 	 

إىل غالبيــة إجراءاتهــا املســحية، خاصــة مســح األرايض، والتــي نتــج عنهــا انتقــال 

جــزء كبــر إىل الحركــة الصهيونيــة.

وعليه توصى الدراسة بما يلي:
ــي تربــط الشــعب الفلســطيني بأريحــا 	  ــد الفلســطينية الت ــاء التقالي إعــادة إحي

واألغــوار بالوجــدان.

تكليــف الجهــات املختصــة  يف الســلطة الفلســطينية لفريــق متخصــص بعمــل 	 

مســح لــألرايض التــي اســتوىل عليهــا الصهاينــة، وإعــداد املــادة القانونيــة الازمــة 

ملقاضــاة بريطانيــا.

املطالبــة بتعويضــات ماليــة مــن بريطانيــا عــى مصادرتهــا االمتيــازات االقتصادية 	 

يف أريحــا واألغــوار مــن فلســطينيني وعــرب ومنحهــا إياهــا للحركــة الصهيونيــة.

تأريــخ وتوثيــق لكافــة فعاليــات الفلســطينيني يف أريحــا واألغــوار فــرتة االنتــداب 	 

الريطــاين عــى فلســطني حتــى عــام 1948م وإبــراز هــذا التوثيــق.

ــطينيني يف 	  ــة الفلس ــيل بأحقي ــب اإلرسائي ــع الجان ــات م ــاء املفاوض ــام أثن االهت

ــك«  ــة الفلســطينية، وأن أرايض املنطقــة مــن »الجفتل األغــوار كجــزء مــن الدول

مــن حــق الفلســطينيني االنتفــاع بهــا.

ــم 	  ــا، ودع ــدس وأريح ــني الق ــا ب ــطيني م ــرايف الفلس ــاط الدميوغ ــق االرتب تعمي

ــب  ــدم نه ــن ع ــني يضم ــني املنطقت ــل ب ــى تواص ــاظ ع ــاك؛ للحف ــكان هن الس

ــاك. ــألرايض هن ــل ل إرسائي
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ميكــن لوضــوح فكــرة االرتبــاط املــكاين أن تفــر مــأزم االســتاتة لــدى املعتــدي 

يف تحقيــق هويتــه عــر فركــة الروايــات التاريخيــة وتجيــر املكتشــفات األركيولوجيــة 

ــة تخــدم وتجــذر  ــق هوي ــة اليجــاد مــررات خل ــة يف محاول ــة التوراتي ــح املروي لصال

وجــوده عــى األرض الفلســطينية .فتشــكيل الهويــة االنســانية مرتبــط أصــا بهويــة 

املــكان املعــرف جغرافيــا وتاريخيــا ومــا يحتويــه هــذا االطــار مــن فعاليــات بريــة 

تنســج لحمــة مجتمعيــة يف ســياقات االمتــداد الجغــرايف .

مــن هنــا بــرزت اشــكالية التشــكيك يف هويــة املــكان , علــه يخــدم يف رأب صــدع 

الهويــة التــي حفــرت توراتيــا وتصدعــت اركيولوجيــا رغــم جميــع محــاوالت اســتبدال 

الهويــة الفلســطينية بالهويــة االرسائيليــة بالربــط املــكاين االرسائيــيل مــن جهــة 

واالقتــاع املــكاين والذاكــرايت للفلســطينيني مــن جهــة أخــرى .

أريحــا املــكان ببعديهــا الجغــرايف والتاريخــي الضــارب حتــى العــرة آالف ســنة يف 

عمــق التاريــخ للوجــود االنســاين الفلســطيني شــكلت اللبنــة األساســية الازمــة لبنــاء 

ــة الشــخصية  ــوي لتاســك ولحم ــىء ومق ــة الفلســطينية كمكــون نفــي من الهوي

االنســانية يف حلبــة الــراع عــى األرض أمــام تحطــم أســوار أريحــا التاريخيــة .

ستتناول الورقة االشكالية من منظورين 

عاقة املكان يف صناعة الهوية  أ. 

استمرارية املكان و صون الهوية من تجاذبات الراعات السياسية .ب. 

وذلك من خال مناقشة  :

أثر املكان يف بناء ورشخ الهوية –الحالة االرسائيلية والحالة الفلسطينية-

أريحا كامتداد مكاين وتاريخي وصناعة الهوية الفلسطينية .

الوعي النفي املكاين ودوره يف مستقبل الهوية الفلسطينية

املكان اصطاحا :

مكان - ج ، أمكنة وأمكن .

- مــكان : موضــع . 2 - مــكان مــن زلــة . 3 - مــكان : » إســم املــكان « يف الــرف 

: صيغــة تــدل عــى مــكان وقــوع الفعــل ، نحــو : » ملعــب «. 4 - مــكان : » ظــرف 

املــكان « يف النحــو : هــو اســم مــكان فيــه معنــى » يف «، نحــو : » كنــت عنــده «. 

مســعود )1992( 

يشــر املــكان هنــا إىل النطــاق الجغــرايف بتفاعاتــه الوجدانيــة مــع كل املكونــات 
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املنتجــة للهويــة .

–مــع ماحظــة مــدى ارتبــاط  الفقــد املــكاين بأحــد أهــم مشــاكل التكيــف النفــي 

االكــر شــيوعا أزمــة الحنــني اىل الوطــن التــي تضــع املــرء يف صــورة عــدم القــدرة عــى 

التعامــل مــع املشــاعر املتولــدة عــن افتقــاد الوطــن بتأثرفقــدان مــا هــو مألــوف ، 

ومريــح، وميكــن التنبــؤ بــه )عــى ســبيل املثــال ، األشــخاص ، األماكــن، و الروتــني، و 

األشــياء( .

الهوية لغويا 
ُهويَّة :مصدر صناعّي من ُهَو  . . 1

ــده وجنســيّته . 2 ــاده ومــكان مول ــخ مي ــا اســم الشــخص وتاري ــُت فيه ــة يُثْبَ بطاق

ــة ، - شــخص  ى البطاقــة الشــخصيّة أيًضــا “يحمــل بطاقــة ُهويَّ وعملــه ، وتســمَّ

ــة” مجهــول الُهويَّ

ة تحمل اســم الشــخص ورســَمه وســاتِه 	  تذكــرة إثبــات الُهويَّــة : وثيقــة رســميَّ

ته ، تصــدر مــن الحكومــة ، بطاقة .  وتثبــت شــخصيَّ

ــه 	  ــه وقيمت ــه وحفاظــه عــى تكامل ــة : إحســاس الفــرد بنفســه وفرديّت الُهِويَّ

ــف .  ــف املواق ــكاره يف مختل اته وأف وســلوكيَّ

ــأدواره يف 	  ــّص ب ــا يخت ــرد في ــب الف ــذي يصي ــراب ال ــة : االضط ــة الُهِويَّ أزم

الحيــاة، ويصيبــه الشــّك يف قدرتــه أو رغبتــه يف الحيــاة طبًقــا لتوقّعــات 

ــخصيته إذا مل  ــتقبل ش ــن مس ــن م ــر متيق ــح غ ــا يصب ــه ، ك ــن عن اآلخري

ــر )2008(  ــة .عم ــح يف أزم ــه فيصب ــرون من ــه اآلخ ــا يتوقَّع ــق م ــه تحقي ــّر ل يتي

ونجد أيضا يف املوسوعة االلكرتونية ما يفيد التايل :

ــه  ــره عــن فرديت ــح يســتخدم لوصــف مفهــوم الشــخص وتعب الهوية هــو مصطل

وعاقتــه مــع الجاعــات )كالهويــة الوطنيــة أو الهويــة الثقافيــة(. يســتخدم املصطلــح 

ــم النفــس خصوصــا يف علــم االجتاع وعل

امــا يف اللغــة العربيــة فيشــر إىل مجمــل الســات التــي متيــز شــيئا عــن غــره أو 

شــخصا عــن غــره أو مجموعــة عــن غرهــا. كل منهــا يحمــل عــدة عنــارص يف هويتــه. 

ــا يف  ــا أو بعضه ــرز أحده ــن أن ي ــي ميك ــرك دينامي ــي يشء متح ــة ه ــارص الهوي عن

مرحلــة معينــة وبعضهــا اآلخــر يف مرحلــة أخــرى.



 199

ــره  ــيته وعم ــه وجنس ــمه وصفات ــكله واس ــخصا بش ــرف ش ــخصية تع ــة الش الهوي

ــة( تــدل عــى ميــزات مشــرتكة  ــة أو قومي ــة )وطني ــة الجمعي وتاريــخ ميــاده. الهوي

ــراد املجموعــة  أساســية ملجموعــة مــن البــر، متيزهــم عــن مجموعــات أخــرى. أف

يتشــابهون بامليــزات األساســية التــي كونتهــم كمجموعــة، ورمبــا يختلفــون يف عنــارص 

أخــرى لكنهــا ال تؤثــر عــى كونهــم مجموعــة. فــا يجمــع الشــعب الهنــدي مثــا هــو 

وجودهــم يف وطــن واحــد ولهــم تاريــخ طويــل مشــرتك، ويف العــر الحديــث لهــم 

أيضــا دولــة واحــدة ومواطنــة واحــدة، كل هــذا يجعــل منهــم شــعبا هنديــا متايــزا 

رغــم أنهــم يختلفــون فيــا بينهــم يف األديــان واللغــات وأمــور أخــرى.

العنــارص التــي ميكنهــا بلــورة هويــة جمعيــة هــي كثــرة، أهمهــا اشــرتاك الشــعب 

أو املجموعــة يف: األرض، اللغــة، التاريــخ، الحضــارة، الثقافــة، الطمــوح وغرهــا.

ــخ  ــر التاري ــي ع ــكل طبيع ــور بش ــة تط ــة أو الوطني ــات القومي ــن الهوي ــدد م ع

وعــدد منهــا نشــأ بســبب أحــداث أو رصاعــات أو تغــرات تاريخيــة رسعــت يف تبلــور 

املجموعــة. قســم مــن الهويــات تبلــور عــى أســاس النقيــض لهويــة أخــرى. هنــاك 

تيــارات عريــة تنــادي بنظــرة حداثيــة إىل الهويــة وتدعــو إىل إلغــاء الهويــة الوطنيــة 

أو الهويــة القوميــة.

الفاســفة اإلمريقيــون -وعــى رأســهم دافيــد هيــوم وجــون لوك-ناقشوا مشــكلة 

ــان : كيــف ميكــن التفكــر يف وحــدة  ــة الشــخصية مــن خــال الســؤاالن التالي الهوي

ــد  ــن ســنة؟ لق ــل عري ــه قب ــذي كنت ــا الشــخص نفســه ال ــان؟ هــل أن ــا يف الزم األن

اقــرتح لــوك حــل إشــكال الهويــة الشــخصية بفكــرة الذاكــرة: إذا كنــت الشــخص ذاتــه 

الــذي كان قبــل عريــن ســنة، فألننــي أذكــر مختلــف املراحــل التــي مــر بهــا وعيــي 

أو شــعوري.

ــذه  ــتخدام ه ــار اس ــزي يف انتش ــون بدور مرك ــس إ. إريكس ــامل النف ــام ع ــد ق لق

الكلمــة وتوســع شــعبيتها يف العلــوم اإلنســانية. ويف الواقــع، كانــت مدرســة »الثقافــة 

والشــخصية« -بعلائهــا األنربولوجيــني كأبــرام كارديــرن أو مارغريــت ميــد- تعكــف 

عــى دراســة العاقــة بــني النــاذج الثقافيــة ملجتمــع معــني وأنــواع الشــخصية 

الســائدة بــني األفــراد الذيــن يشــكلون هــذا املجتمــع. ويف ســنوات الثاثينــات عمــل 
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إريكســون يف املحميــات الهنديــة لقبائــل الســيو بداكوتــا الجنوبيــة ويف قبيلــة يــوروك 

ــاث الثقــايف« لهــؤالء الهنــود املعرضــني ملوجــة  ــا الشــالية، ودرس »االجتث بكاليفورني

ــه تجــاوز  ــة ومجتمــع«، حــاول في ــاب »طفول ــر يف ســنة 1950 كت ــم ن ــة. ث الحداث

ــاء الشــخصية.  ــد بالتأكيــد أكــر عــى دور التفاعــات االجتاعيــة يف بن ــة فروي نظري

ــا  ــة مراحــل تقابله ــة الشــخصية تتطــور طــوال وجودهــا عــر مثاني ــر أن الهوي فاعت

مثانيــة أعــار يف دورة الحيــاة. و »أزمــة الهويــة«  تتطابــق مــع تحــول يقــع يف مســرة 

تطــور الهويــة.

فيليــب كليــزون يف التأريــخ الــداليل الــذي يقرتحــه للهويــة- رصــد مســارب أخــرى 

ــه«، خــارج اإلطــار  ــوم »التكن ــق اســتعارة مفه ــوم عــن طري لتوســع اســتعال املفه

التحليــيل النفــي )والتكنــه يعنــي لــدى ســيغموند فرويــد األســلوب الــذي بــه يتمثــل 

الطفــل أشــياء أو شــخوصاً خارجيــة(

ــد  ــرد الواح ــتعارة الف ــه باس ــينات، التكن ــة الخمس ــوت، يف بداي ــون ف ــر نيلس ف

ــه هــي الصــرورة التــي  ــده أن التكن ــات. وعن ــة واحــدة أو لسلســلة مــن الهوي لهوي

متكــن مــن فهــم ملــاذا نبحــث عــن القيــام بــدور مــا. أمــا نظريــة مجتمــع املرجعيــة 

ــا، فيســتعر  ــا ويف إطاره ــه عره ــرد هويت ــي يحــدد الف ــة الت ــي الجاع ــي تعن )والت

قيمهــا ومعايرهــا بــدون أن يكــون بالــرضورة عضــواً فيهــا( فقــد كســبت احرتامــاً بــني 

املشــتغلني بعلــم االجتــاع، خصوصــاً بتأثــر روبــر مرتــون، كــا ســاهمت يف توســيع 

ــان  ــان الجديدت ــان النظريت ــد اكتســبت هات ــم فق ــة ومشــتقاتها. وللعل شــعبية الهوي

أهميــة اســتثنائية داخــل حقــول علــم االجتــاع وعلــم النفــس االجتاعــي يف 

ــينات. الخمس

ــاع إال  ــم االجت ــم عل ــمة يف معج ــة حاس ــة أهمي ــوم الهوي ــل مفه ــن مل يحت لك

بواســطة »التفاعليــة الرمزيــة«؛ إذ هــذه املدرســة تبحــث بالضبــط يف الطريقــة التــي 

ــة مشــرتكة- وعــي  ــاء عــى أنســاق رمزي ــة -وبن تشــكل عرهــا التفاعــات االجتاعي

ــة. ــم إشــكالية الهوي الفــرد بنفســه. وهــذا بحــث يف صمي

وبالرغــم مــن ذلــك مل يســتعمل التفاعليــون يف البدايــة هــذا اللفــظ. ولهــذا تفســر 

قريــب، ذلــك أن اآلبــاء املؤسســني ملنهــج املدرســة -شــارل كــويل وجــورج ميد- تكلــا 

عــن »الــذات« Soi، وهــو املصطلــح الــذي راج بــني التفاعليــني يف الســتينات. ثــم إن 

ــذات إىل اســتخدام اصطــاح  ــة انتقلــت مــن اســتعال اصطــاح ال ــة الرمزي التفاعلي
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الهويــة بــدءاً مــن ســنة 1963، وذلــك حــني نــر إيرفــني جوفــان -أحــد رؤوس هــذه 

املدرســة-: »آثــار الجــراح: ماحظــات عــى أســلوب التعاطــي مــع هويــة مدمــرة.

ان االســاس الــذي تــم مبوجبــه تقســيم مكونــات الهويــه لامه هــوا ان هنــاك مكونات 

عامــه للهويــه القوميــه والتــي تعتمــد عى:

االصل او العرق املشرتك. 1

  التاريخ املشرتك.. 2

اللغه املشرتكه.. 3

الجغرافيا املشرتكه .. 4

هنــاك  توجــد  ان  دون  قوميــه  هويــه  عــن  الحديــث  الميكــن  فمثــا 

للغــه  ايضــا  ومتتلــك  محــدده  منطقــه جغرافيــه  موجــوده يف  بريــه  قوميــه 

ايضــا مشــرتك  تاريــخ مشــرتك ومصــر  فانــه ســيكون هنــاك  مشــرتكه وبتــايل 

مشــرتكه- حتــا  هويتهــا  فــان  امــه  يف  املكونــات  هــذه  توفــرت   –فــاذا 

جدلية الهوية والمكان 
أريحــا املــكان . أقــدم مــدن العــامل . التواجــد االنســاين الحــايل يرجع اىل اســتمرارية 

ــع  ــب املراج ــك بحس ــاد وذل ــل املي ــنة قب ــرة آالف س ــة ع ــود إىل قراب ــود تع وج

ــل الســلطان  ــات ت ــل الفخــاري .فحفري ــا قب ــة للعــر الحجــري م ــة املدون التاريخي

ــاكنيها  ــيد س ــي ش ــة  الت ــذه املدين ــاري له ــوق الحض ــار والتف ــدى االزده ــرت م أظه

االكــواخ املســتديرة مــن اللــنب املنبســط يف أســفله املحــدوب يف طرفــه االعــى .كــا 

ــوا برجــا  ــك اقام ــن وعــدا ذل ــا املرتي ــغ عرضه ــوا اســوارا ضخمــة حــول قراهــا يبل بن

ضخــا مســتديرا يبلــغ محــوره 9امتــار وعلــوه 10 امتــار ويف وســطه درج يــؤدي مــن 

اســفل الــرج إىل اعــاه .

ــن  ــة م ــا مجموع ــام به ــي ق ــات الت ــه نتيجــة  الحفري ــم التوصــل إلي ــا ت وهــو م

االركيولوجيــني منهــا حفريــات ســلني وفاســتنغر ومــا تاهــا مــن حفريــات بينــت ان 

ــكن .  ــيدة للس ــوت مش ــا بي ــة .فيه ــوار الضخم ــة باالس ــة محصن ــت مدين ــا كان اريح

اخــذت تزهــو وتزدهــر نظــرا ملوقعهــا الجغــرايف .فكانــت متــر بهــا القوافــل عــر نهــر 

ــا الفــن . االردن .فانتعــش اقتصادهــا وترعــرع فيه
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املراجــع الدينيــة كــا يف ســفر تثنيــة االشــرتاع ويف ســفر القضــاة ويف اســفار العهــد 

القديــم اســهبت يف وصــف االزدهــار االقتصــادي والتفــوق الحضــاري لســاكني تلــك 

البقــاع .شــحادة2010-

صابــة الروايــة التاريخيــة للوجــود االنســاين الفلســطيني يعتــر املؤســس ليقينيــة 

االنتــاء حتــى مــع اشــكاليات الشــتات .فتاســك الهويــة االنســانية يرجــع ملجموعــة 

ــة الفلســطينية  ــرة البري ــر يف الذاك ــخ تق ــكان والتاري ــة امل ــارص تعــود إىل  يقيني عن

ــة  ــة الهادم ــفات االركيولوجي ــر املكتش ــيل بتأث ــود االرسائي ــني للوج ــل الايق يف مقاب

ــرق  ــه ف ــت الي ــا توصل ــة مل ــة كنتيج ــة االرسائيلي ــس للهوي ــورايت املؤس ــاب الت للخط

التنقيــب انطاقــا مــن اعــان  عــامل اآلثــار اإلرسائييل الشــهر«إرسائيل فنكلشــتاين« من 

جامعــة تــل أبيــب املعــروف بــايب اآلثــار، اذ اكــد يف تقريــر نرتــه مجلــة جروســاليم 

ــة  ــواهد تاريخي ــى ش ــروا ع ــود مل يع ــار اليه ــاء اآلث ــة: »أن عل ــورت اإلرسائيلي ريب

ــروج  ــص الخ ــك قص ــا يف ذل ــوراة مب ــواردة يف الت ــص ال ــض القص ــم بع ــة تدع أو أثري

والتيــه يف ســيناء وانتصــار يوشــع بــني نــون عــى كنعــان«، مفــككا بذلــك زعــا مــن 

اخطــر املزاعــم التــي تلجــأ اليهــا الصهيونيــة لرتويــج روايتهــا حــول »يهوديــة املدينــة 

ــة  ــة االرسائيلي ــة للدول ــاطر املؤسس ــة االس ــة بثاثي ــك املتعلق ــي تل ــة«، وه املقدس

وهــي«ارض امليعــاد«، و«شــعب اللــه املختــار« و«الحــق التاريخــي لليهــود يف القــدس 

وفلســطني«، مضيفــا: »لقــد تطــور اإلرسائيليــون القدمــاء مــن الحضــارة الكنعانيــة يف 

العــر الرونــزي املتأخــر يف املنطقــة، ومل يكــن هنــاك أي غــزو عســكري قــاس«، وأكر 

مــن ذلــك فهــو »يشــكك يف قصــة داوود الشــخصية التوراتيــة األكــر ارتباطــاً بالقــدس 

حســب معتقــدات اليهــود«، موضحــا »أنــه ال يوجــد أســاس أو شــاهد اثبــات تاريخــي 

ــه والــذي ســيأيت  ــذي اتخــذ القــدس عاصمــة ل عــى وجــود هــذا امللــك املحــارب ال

احــد مــن صلبــه لــإلرشاف عــى بنــاء الهيــكل الثالــث«، مؤكــداً »أن شــخصية داوود 

ــل، هــو مجــرد  ــودا وإرسائي ــي يه ــه وحــد مملكت ــر ألن ــم كب ــم يحظــى بتكري كزعي

وهــم وخيــال مل يكــن لهــا وجــود حقيقــي«. مردفــا: »أن وجــود بــاين الهيــكل وهــو 

ســليان ابــن داوود مشــكوك فيــه أيضــاً، حيــث تقــول التــوراة إن حكــم امراطوريــة 

متتــد مــن مــر حتــى نهــر الفــرات، رغــم عــدم وجــود أي شــاهد أثــري عــى أن هــذه 

اململكــة املتحــدة املرتاميــة األطــراف قــد وجــدت بالفعــل يف يــوم مــن االيــام ، وإن 
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كان لهــذه املالــك وجــود فعــيل فقــد كانــت مجــرد قبائــل وكانــت معاركهــا مجــرد 

ــة فقــرة  ــإن قــدس داوود مل تكــن أكــر مــن قري ــايل ف ــة صغــرة، وبالت حــروب قبلي

بائســة« ، أمــا فيــا يتعلــق بهيــكل ســليان فــا يوجــد أي شــاهد أثــري يــدل عــى 

أنــه كان موجــوداً بالفعــل”.

ــن  ــتاين مؤيدي ــني اىل فنكلش ــار االرسائيلي ــاء اآلث ــار عل ــن كب ــدد م ــم ع ــد انض وق

لنظريتــه، فمــن جانبــه قــال رافاييــل جرينــرج -وهــو محــارض بجامعــة تــل أبيــب 

ــر أن  ــر، غ ــت الحف ــال واصل ــيئا ح ــل« ش ــرتض ان تجد«إرسائي ــن املف ــه »كان م إن

ــف  ــر دون توق ــون بالحف ــة داود بحــي ســلوان بالقــدس، يقوم ــني يف مدين اإلرسائيلي

ــل . ــا أي طائ ب

ــد كان  ــوىس والتوحي ــه م ــد – يف كتاب ــي – فروي ــل النف ــة التحلي ــس مدرس مؤس

احــد اوائــل املشــككني يف صدقيــة املرويــة التوراتيــة  والوعــد االلهــي لهــم باملــكان  

ــرى أن : ــه  كان ي فبالنســبة ل

نســبة ديــن يهــوه الجديــد اىل االبــاء االوائــل كان لــه هــدف آخــر ايضــا فهــؤالء 

االبــاء قــد عاشــوا يف كنعــان وكانــت ذكراهــم مرتبطــة ببعــض اماكــن البــاد ولعلهــم 

كانــوا انفســهم ابطــاال كنعانيــني او آلهــة محليــني انتحلهــم اليهــود املهاجــرون 

ليدمجوهــم بتاريخهــم القديــم وكان االنتســاب اليهــم يعنــي اذا صــح التعبــر اشــهار 

ارتباطهــم بــاالرض واتقــاء الكراهيــة التــي تاحــق عــادة الفاتحــني االجانــب وبفضــل 

منــاورة بارعــة ســاد االدعــاء القائــل بــأن كل مافعلــه يهــوه هــو انــه اعــاد اىل اليهــود 

مــا كان ذات يــوم ملــكا الســافهم .

ومــن ســوء الحــظ ان كل مــا يتعلــق باســتقرار الشــعب اليهــودي يف كنعــان يظــل 

شــديد االبهــام والغمــوض .فرويــد ) 1986(.

ــدم  ــة وع ــدع الهوي ــة يف ص ــل املأزمي ــم العوام ــن أه ــكاين م ــكيك امل ــر التش يعت

ــع وســطي  ــف م ــة التكي ــق لعملي ــوازن االســيكولوجي املحق ــام الت ــدرة عــى قي الق

ــار ان مــررات  ــة – عــى اعتب ــة الخارجي ــة والببيئ ــة الداخلي الوجــود االنســاين –البيئ

الوجــود البــري الجغــرايف كأحــد مقومــات بنــاء الهويــة االنســانية يفتقــد اىل الرعية 

املؤصلــة جغرافيــا وتاريخيــا لافــراد والقــادر عــى رشخ املجتمــع ليســتحيل إىل حالــة 
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ــات  ــا رصاع ــرى فيه ــي ن ــة الت ــة االرسائيلي ــا يف الحال ــاره ك ــئ بانهي فسيفســائية تنب

ــى  ــم ع ــة القائ ــذه الهوي ــات ه ــف ملكون ــط تعري ــن أبس ــا م ــة انطاق ــات الهوي اثب

الطــرح الدينــي يف تعريــف مــن هــو اليهــودي فيذكــر محمــد النابلــي انــه تعريــف 

تعــرض لخمســة عــر تعديــاً منــذ قيــام ارسائيــل وحتــى اآلن. حيــث يســود الشــعور 

بــرضورة تعديــل التعريــف املعتمــد حاليــاً. بــل ويجــري عمليــاً تجــاوز هــذا التعريــف 

يف حالــة اليهــود الــروس اذ ان %65 مــن املليــون مهاجــر رويس ال يســتجيبون لهــذا 

التعريــف.

ــن  ــود الذي ــر اليه ــن غ ــم م ــات: وه ــات يهودي ــن امه ــدرون م ــن املتح ــا ع أم

يســتجيبون للتعريــف املعتمــد راهنــاً لليهــودي. وهــو التحدر مــن أم يهوديــة. وهؤالء 

ــة  ــات. ولكــن اليهودي االشــخاص موزعــون حــول العــامل وينتمــون الىمختلــف الديان

وارسائيــل مســتعدة لقبولهــم ملجــرد اثبــات يهوديــة امهاتهــم. لكــن كابــوس الذوبــان 

ــدد  ــا يف ع ــا بالغن ــة. فمه ــني والصهاين ــع االرسائيلي ــض مضاج ــزال يق ــودي ال ي اليه

اليهــود يف العــامل اليــوم فاننــا نجــد انــه ال يتجــاوز الـــ 20 مليونــاً يف اقــىص االحتاالت. 

هــذا يف مقابــل احصائيــات تشــر اىل ان نســبة الزيجــات اليهوديــة املختلطــة تبلــغ 

حــدود الـــ %60 وتشــر هــذه االحصــاءات الىالذوبــان الــكيل ليهــود اوروبــا الرقيــة 

خــال عقــود قادمــة. وهــذا مــا يؤكــده الدكتــور عبدالوهــاب املســري يف موســوعته 

التــي تشــر اىل ذوبــان مايــني اليهــود يف البلــدان الغربيــة)10(. وهــذا الذوبــان يعتــر 

ــر  ــث تش ــة”. حي ــر “مذوب ــي تعت ــة الت ــارة الغربي ــش يف الحض ــة طبيعيةللعي نتيج

املتابعــات التاريخيــة للمجموعــات املهاجــرة، اىل هــذه الحضــارة، لذوبانهــا الــكيل يف 

هــذه الحضــارة.

  وبعيــداً عــن هواجــس الذوبــان اليهــودي فــان املجموعــات اليهوديــة املعــارصة 

ــل  ــا يجع ــا. م ــاوز خافاته ــن تج ــزة ع ــى عاج ــا تبق ــا ولكنه ــا بينه ــش يف م تتعاي

ــك عــرات  ــع هنال ــي الواق ــث. فف ــن العب ــاً م ــودي نوع ــن اليه ــن الدي ــث ع الحدي

االديــان اليهوديــة. وتتعمــق هــذه الخافــات لتصــل اىل حــدود التفكك كــون الخافات 

ــة. ــة ولغوي ــي اىل اختافــات عرقي ــة والفهــم الدين تتخطــى النواحــي الفقهي

وتطــرح اشــكالية االشــكناز والســفرديم نفســها كأحــد مصدعــات الهويــة اليهوديــة 

اذ  تبلــغ نســبة االشــكيناز بــني يهــود العــامل حــدود الـــ %90 وهــم ميارســون الريعــة 
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ويعتمــدون فقهــاً مخالفــا لفهــم الســفارديم للديــن اليهــودي. مــن هنــا التشــكيك يف 

يهوديتهــم. خصوصــاً وأن املعلومــات ترتاكــم حــول تحــدر االشــكيناز مــن قبائــل الخزر 

املتهــودة وهــذا يعنــي ان هنــاك شــكوكاً بيهوديــة %90  مــن يهــود العــامل بالرغــم 

مــن ارصار الصهيونيــة عــى اعتبــار الخــزر واحــدة مــن القبائــل العــر التائهــة.

  ان حاجــة ارسائيــل اىل مهاجريــن جــدد جعلتهــا تقبــل تدريجيــاً هجــرة جاعــات 

مشــكوك بيهوديتهــا أو حتــى تواجــه رفضــاً قاطعــاً ليهوديتهــا مــن قبــل بعــض 

الحاخامــات. اال أن ارصار ارسائيــل عــى املحافظــة عــى اســطورة يهــودي واحــد مقابل 

40 عربيــاً جعلهــا تتســاهل يف اســتراد يهــود الفاالشــا )الذيــن ال يزالــون بعيديــن عــن 

اعــرتاف بعــض الجاعــات اليهوديــة املتشــددة( ومــن ثــم فهــي اســتقدمت مليــون 

مهاجــر رويس تحــوم الشــكوك يف يهوديــة %65 منهــم. حتــى تحــول هــؤالء اىل عنــر 

ضغــط لتغيــر تعريــف اليهــودي املعتمــد حاليــاً يف ارسائيــل.

  يف املألــوف التاريخــي نجــد ان الديانــات تتعــرض لاضافــات والتعديــات عنــد 

دخولهــا اىل بلــدان او حضــارات مخالفــة للحضــارة التــي ظهــرت فيهــا. لكننــا نجــد 

اقابــاً لهــذه القاعــدة يف حالــة ارسائيــل. حيــث ناحــظ ان يهودهــا يحملــون معهــم 

ــوا منهــا. وهــذا يتضمــن نقلهــم الدق  ــي ات ــدان الت االضافــات والتعديــات مــن البل

تفاصيــل الحيــاة اليوميــة والترفــات اإلجتاعيــة يف تلــك البلــدان. مبــا يف ذلــك النظم 

الرمزية)مثــل اللغــة( لتلــك البلــدان.

ــة  ــة وحضاري ــزر ثقافي ــع ج ــيل مجتم ــع االرسائي ــن املجتم ــل م ــا يجع ــذا م  وه

ــرة.  متناف

يف مقابــل يقينيــة الوجــود الفلســطيني يؤمنهــا املــكان بوصفــه منتجــاً ملكونــات 

الهويــة الثقافيــة الوطنيــة . فقــد خــاض املــكان رحلــة طويلــة عــر حقــب التاريــخ 

االنســاين وتعــرض »لفاعليــات الصــرورة وتحوالتهــا لــي ينتقــل مــن الفضــاء الوحــيش 

اىل الفضــاء االنســاين -وفــق الرؤيــة )امليثولوجيــة(- الــذي تتوافــر فيــه دعائــم 

االســتقرار واالمــن« مــن خصوبــة االرض ووجــود ميــاه االمطــار والغابــات والبحــار ثــم 

ــة.. وهــذه هــي نقطــة التحــول التــي  ــة واخــراً ثــروات االرض الباطني ــاه الجوفي املي
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تحيــل املــكان مــن منظــور االنســان مــن مجــرد داللــة عــى رقعــة جغرافيــة اىل داللــة 

وطــن )انتــاء( ، واالنســان بوصفــه »الكائــن االكــر وعيــاً باملــكان ميتلــك حساســية 

مكانيــة تتيــح لــه القــدرة عــى انتظــام املــكان باالقامــة فيــه«

ــال  ــن خ ــّر م ــايف م ــع الثق ــايئ اىل املوق ــه الفيزي ــن موقع ــكان م ــال امل   ان انتق

الكائــن االنســاين نفســه »ألن العاقــة بينهــا تتســم بااللتصــاق والتــازم« مــا يعنــي 

االرتبــاط الجــذري بينهــا بفعــل الكينونــة.. وال تقتــر عاقــات التفاعــل بني االنســان 

واملــكان عــى تأثــر االنســان عــى املــكان فحســب بــل إن املــكان يحفــر يف االنســان 

خصائصــه ومامحــه.. إذن فالعاقــة بــني االنســان واملــكان هــي عاقــة تفاعليــة قامئــة 

عــى اســاس »قانــون الفعــل ورد الفعــل«.

وعــى هــذا االســاس فــإن مــا يقــوم بــه االنســان يف املــكان )الوطــن( مــن نشــاطات 

زراعيــة وصناعيــة وعمرانيــة وثقافيــة هــو مــا نســميه تفاعــل االنســان مــع املــكان، 

وبقــدر مــا يتنامــى هــذا التفاعــل يتنامــى معــه شــعور االرتبــاط باملــكان )الوطــن( 

ــر  ــدة ع ــة املتوال ــات االيجابي ــم واالتجاه ــلوكيات والقي ــن الس ــدد م ــاً يف ع متمث

التاريــخ االنســاين مثــل املحبــة ، االعتــزاز، الــوالء، االنتــاء، البنــاء، وهــي يف محصلتهــا 

االخــرة صــورة مــن صــور هويــة االنســان ان االنســان وفــق تعبــر )يــوري لومتــان(« 

يخضــع عاقاتــه االنســانية ونظمهــا الحداثيــات املــكان« وتشــابكاتها الدالليــة.. 

وناحــظ هنــا أي يف الحالــة الفلســطينية  قــدم واســتمرارية التفاعــل بــني االنســان 

واملــكان موضحــا مــن خــال الحفريــات التــي تــري أن االنســان اســتوطن بفلســطني 

ــه  ــن تاريخ ــى م ــر غن ــر أك ــا يعت ــه فيه ــا وتاريخ ــنة تقريب ــون س ــف ملي ــذ نص من

باملناطــق االخــرى يف الــرق  العــريب . وترجــع اقــدم بقايــا الهيــاكل العظميــة البرية 

يف الــرق االدىن اىل كهفــني مــن كهــوف جبــل الكرمــل بفلســطني وكهــف كبــاره وهــا 

كهــف الطابــون وكهــف الســخول . 

ــة اىل ان الوجــود  ــة الحديث ــة والدراســات العلمي هــذا وتشــر املكتشــفات االثري

العــريب الحضــاري يعــود اىل مــا قبــل االلــف الثامــن قبــل امليــاد يف فلســطني وبخاصــة 

يف اريحــا . وقــد أنشــأ الكنعانيــون حضــارة زاهــرة عــى ارض فلســطني تعــد مــن ارقــى 

ــارة  ــة والتج ــال الزراع ــة يف مج ــوا براع ــث عمل ــة . حي ــامية القدمي ــارات الس الحض

ــة يف  ــدن الكنعاني ــدد امل ــد زاد ع ــال . فق ــون ويف كل مج ــوم والفن ــة والعل والصناع
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فلســطني عــن 200 مدينــة خــال االلــف الثــاين قبــل امليــاد بســبب الهــدوء واالمــن 

ــة الواحــدة  ــراين لفلســطني . وكان ســكان املدين ــزو الع ــل الغ ــك قب ــتقرار وذل واالس

يزيــد عــن 1000نســمة حتــى وصــل عــدد ســكان فلســطني كلهــا نحــو ربــع مليــون 

ــة  ــرى الزراعي ــاء الق ــن بن ــتقرار م ــر االس ــة اىل مظاه ــني . اضاف ــك الح ــمة يف ذل نس

واملــدن وتشــييد االســوار واقامــة القــرى والعمــران .

تاريخيــا االرتبــاط املــكاين االرسائيــيل بفلســطني تبلــور مــن خــال تفاعــات 

العنــف مــع املــكان ومحــاوالت القضــاء عــى العمــق الحضــاري لســاكني املــكان فقــد  

ــة  ــول املدين ــه ح ــوا ب ــرب وطاف ــوت ال ــة تاب ــل الكهن ــد أن )حم ــا بع ــقطت اريح س

يتقدمهــم الكهنــة الســبعة حاملــوا ابــواق الهتــاف .يســرون وينفخــون واملتجــردون 

ســائرون امامهــم ولفيــف الســاقة ســائرون وراء تابــوت الــرب ميشــون وينفخــون يف 

االبــواق . وملــا كان اليــوم الســابع بكــروا عنــد مطلــع  الفجــر وطافــوا حــول املدينــة 

عــى هــذا املنــوال ســبع مــرات ..فلــا كانــت املــرة الســابعة نفــخ الكهنــة يف االبــواق 

ــة  ــن املدين ــة ولتك ــم املدين ــرب اليك ــلم ال ــد اس ــوا فق ــعب اهتف ــوع للش ــال يش فق

بــكل مــا فيهــا مبســلة للــرب .فهتــف الشــعب ونفخــوا يف االبــواق فســقط الســور يف 

مكانه.-فقتلــوا ســكانها واحرقــوا بنيانهــا ونهبــوا مــا فيهــا مــن نفائــس .

ــن جاورهــم  ــني وم ــاد الكنعاني ــا يف ب ــة ضجــة وايجاس ــار ســقوط املدين ــد اث وق

)فتنــادى جميــع امللــوك الذيــن عــروا االردن يف الجبــل والســهل ويف جميــع ســاحل 

ــان . ــل لبن ــر إىل مقاب البحــر الكب

كــا اثــار ســقوط اريحــا خيــال الفنانــني فمثلــوه يف التصويــر واملوســيقى والقصص 

ــاب املقــدس  ــه لوحــات وتزاويــق كثــرة يف طبعــات الكت ــر ففي الدينــي .امــا التصوي

الفتيــة ويف بعــض مخطوطاتــه املزوقــة ويف منمنــات بعــض املخطوطــات الريانيــة 

. شــحادة2010-

يف دالالت  ذلــك يف الهويــة نذكــر أن الهويــة مــن أهــم الســات املميــزة للمجتمع، 

ــور يف  ــامل التط ــرز مع ــع ، وت ــتقبلية يف املجتم ــات املس ــد الطموح ــي تجس ــي الت فه

ســلوك األفــراد وإنجازاتهــم يف املجــاالت املختلفــة ، بــل تنطــوي عــيل املبــادئ والقيــم 

التــي تدفــع اإلنســان إيل تحقيــق غايــات معينــة ، وعــيل ضــوء ذلــك فالهويــة الثقافيــة 

ــة  ملجتمــع مــا البــد وأن تســتند إيل أصــول تســتمد منهــا قوتهــا ، وإيل معايــر قيمي

ومبــادئ أخاقيــة وضوابــط  اجتاعيــة وغايــات ســامية تجعلهــا مركــزا لاســتقطاب 
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ــة يف تشــكيل  ــة الهوي ــامل » إيل أهمي ــود الع ــد أشــار » محم ــي واإلنســاين   فق العامل

الشــخصية الفرديــة واملجتمعيــة، وهــذا مــا أكــد عليــه » عابــد الجابــري » حــني رأي 

أنــه » ال تكتمــل الهويــة الثقافيــة وال تــرز خصوصيتهــا ، وال تغــدو هويــة  ممتلئــة 

قــادرة عــيل نشــدان العامليــة إال إذا تجســدت مرجعتيهــا يف كيــان تتطابــق فيــه ثاثــة 

ــدة  ــوين لوح ــيد القان ــة ) التجس ــخ ( ، الدول ــة والتاري ــن ) الجغرافي ــارص : الوط عن

ــة املشــرتكة«   ،  ــذي تنســجه الثقاف الوطــن واألمــة ( ، واألمــة ) النســب الروحــي ال

كــا أشــار »الجابــري » يف موضــع آخــر إىل أن » الهويــة الثقافيــة هــي حجــر الزاويــة 

يف تكويــن األمــم ، ألنهــا نتيجــة تراكــم تاريخــي طويــل ، فــا ميكــن تحقيــق الوحــدة 

. )PDF- , الثقافيــة مبجــرد قــرار ، حتــى لــو توفــرت اإلرادة السياســية )» مــوىس

مــع عمــق التفاعــل الحضــاري باملــكان انصقلــت الهويــة الفلســطينية وقاومــت 

ــارات  ــم واالنكس ــم الهزائ ــطيني رغ ــارج الفلس ــل والخ ــت يف الداخ ــاوالت التفتي مح

وحتــى التناحــرات الفلســطينية الفلســطينية مل يكــن مبقــدورأي مــن النزاعــات 

ــي  ــداد الباق ــذه االرض –واالمت ــك ه ــو مال ــا ه ــة –ان ــن يقيني ــل م ــات  الني والنكس

ــنة. ــون س ــن نصــف ملي ــر م ــدت الك لحضــارة  امت

محــاوالت تهويــد املــكان ســواء تعلــق االمــر باالســقاطات التوراتيــة عــى 

ــاب  ــرايف ,او بالخط ــال الدميوغ ــورايت ,او باالح ــاب الت ــة للخط ــا الرافض االركيولوجي

ــن  ــم ع ــطينية الناج ــة الفلس ــس للمجموع ــمة التجان ــاء س ــا الغ ــكري ,الميكنه العس

الســرورة التاريخيــة املوحــدة لهــذه املجموعــة بافرازاتهــا الحضاريــة املمتــدة فيزيقيا.

ــا  ــة لديه ــخ الجاعــات املتجانســة ان تصلــب مفهــوم الهوي وميكــن للهــزات يف تاري

مــع الوعــي مبقومــات التجانــس مــن خــال تعزيــز الخطــاب الواعــي عــن مقومــات 

هــذا التجانــس وأهميتــه يف مــدى اســتمرار ثبــات الهويــة بــدءا بالخطــاب الرتبــوي 

ــري . ــايت والتنظ ــقيه املارس ــيايس بش ــاب الس ــاء بالخط ــي انته والتعليم
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أي نــص دينــي هــو شــكل مــن أشــكال الخطــاب، واملقصــود بالخطــاب هنــا ليــس 

ــاج  ــامل لإلنت ــيل الش ــق الداخ ــو املنط ــا ه ــة، وإمن ــكام أو الكتاب ــَمثَّل بال ــرد املـُ مج

ــو،1984(.  ــريف« )فوك ــرع مع ــة أو ف ــرتة زمني ــة أو ف ــاب مؤسس ــه خط ــي؛ »إن الذهن

ــة انضــوت تحــت شــعاره،  ــر واضــح يف مســرة أي شــعب أو أم ــذا الخطــاب أث وله

ــكيل  ــر إســهاًما يف تشــكيل النســق ال ــة األك ــن أحــد األنســاق الفرعي ــر الدي إذ يُعت

ــة.  ــي ســلطته الرعي ــا يســتمد الخطــاب الدين ــن هن للمجتمــع، وم

ــه األساســية هــي: املعرفــة،  ــا مادت ــا إىل محتــوى النــص الدينــي، وجدن وإذا نظرن

والــذي يعنينــا مــن املعرفــة هنــا ليــس املعلومــة، بــل األثــر االجتاعــي لهــا، حيــث 

تتجــى جدليــة االرتبــاط بــني َمَســاَري املعرفــة اإلنســانية والبنيــة االجتاعيــة.   

ــس مــا  والناظــر يف القضيــة الفلســطينية - مــن الناحيــة امليثولوجيــة - ال يفوتــه تلمُّ

للعامــل الدينــي مــن حضــور يف بعــض – إن مل يكــن معظــم – محاورهــا. وإذا تســنى 

لنــا التعامــل مــع ذلــك الحضــور مبنهجيــة، تتجــاوز حــدود الخطــاب الدينــي وســلطة 

النــص، فعلينــا إخضــاع املعرفــة التــي يقدمهــا للبحــث العلمــي، بحيــث ترقــى النظــرة 

إىل منــط الخطــاب: مــن مســتوى الخضــوع والتســليم، إىل مســتوى النقــد املنهجــي.  

مشكلة الدراسة: 
ــكل  ــمله ل ــز بش ــاين، يتمي ــح لس ــه: »مصطل ــاب )Discourse( بأن ــرَّف الخط يُع

ــا أم مؤسســيًّا«  ــا، ذاتيًّ إنتــاج ذهنــي، ســواء أكان منطوقـًـا أم مكتوبـًـا، فرديًّــا أم جاعيًّ

)فوكــو،1984،أ(. فالخطــاب إذن هــو مــا نصــارع بــه ونصــارع مــن أجلــه؛ إنه الســلطة 

التــي نحــاول االســتياء عليهــا. وســيبقى األمــر يف إطــاره املنطقــي، إذا بقيــت الفرصــة 

ــذه  ــن ه ــع ع ــى الَجْم ــا إذا تخ ــة. أم ــاه املعرف ــمو باتج ــل يس ــام كل عق ــة أم متاح

الفرصــة إىل بعــض األفــراد يف املجتمــع، فسينشــأ مــا يعــرف بـــاملذهب، الــذي يتعارض 

ــا مــع الخطــاب؛ فاملذهــب يطــرح مســألة املنطــوق انطاقًــا مــن الــذوات، التــي  كليًّ

تظــن بنفســها االكتــال، فتجلــس عــى كــريس الســلطة، معطيــًة نفَســها الحــق الكامل 

ون منهــا بااللتفــاف  ــتلقُّ يف عمليــة التأويــل، فتنفــرد بســلطة الخطــاب، ويكتفــي املـُ

ــذي يفــرتض الوجــود املســبق  ــي، ال ــاء املذهب ــا يعــرف بـــ االنت ــا مشــكِّلني م حوله

للحقيقــة، ثــم ينــري للدفــاع عنهــا وإثبــات صدقهــا )حتــى لــو مل تكــن كذلــك(.  

إن تناولنــا لبعــض النصــوص الدينيــة يف إطــار هــذه الدراســة، ليــس الهــدف منــه 
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اإلشــارة إىل أي استكشــاف علمــي لإلنســان أو إىل عقيــدة الهوتيــة، بــل هــو »محاولــة 

إقامــة كليــة املوجــود انطاقـًـا مــن اإلنســان ويف اتجاهــه« )هيدجــر،1995(، فـــالِعلم 

ــا خالًصــا، مبقــدار مــا هــو »مجمــوع متاســك للمعرفــة يف فــرتة  ليــس تطــوًرا ذهنيًّ

ــة بالســلطة  ــة املعرف ــا مل تكــن عاق ــة محــددة« )فوكــو،1984،ب(، ومــن هن تاريخي

عاقــة عرضيــة، بــل عاقــة تكوينيــة، األمــر الــذي يجعــل مــن النــص املحــوَر املركــزي 

الــذي تــدور وتتنــازع حولــه األفــكار. 

ــي  ــا يعن ــرار بالفشــل، ك ــي اإلق ــريف يعن ــن اســتخدام الجــدل املع إن التخــيل ع

التنــازل عــن ســلطة الخطــاب لاعــرتاف بـــخطاب الســلطة. و »إذا كان ظهــور األنبيــاء 

يف أيامنــا هــذه قــد انقطــع، فلنكتــِف بفحــص الكتــب املقدســة التــي تركوهــا لنــا« 

)ســبينوزا،1994(. وهــذا ال يعنــي إلغــاء مــا هــو قديــم، مبقــدار مــا يعنــي إخضاعــه 

ــا  ــم، رمبــا أقله ــر مــن الِقيَ ــه الكث ــذي ســيُضفي علي ــل، ال مــرة أخــرى لجــدل التأوي

ســيكون فهمــه يف إطــار التطــور التاريخــي للذهنيــة اإلنســانية. 

أهمية الدراسة: 
ــز  ــا ميي ــة، ولعــل مــن أهــم م ــة جوهري ــة اجتاعي ــة املعلومــات وظيف إن وظيف

الثقافــة أنهــا »ُملزِمة«)خمــش،2004(، واإللــزام هنــا ال يعنــي الثبــات عــى الجمــود، 

ــر  ــي: التغ ــع؛ أال وه ــة ألي مجتم ــة الثابت ــى الحقيق ــات ع ــي »الثب ــا يعن ــدار م مبق

ــس،1987(.   ــي« )الدق االجتاع

ــس مــا وصلــت إليــه مــن  إن املتتبــع للثقافــة العربيــة املعــارصة، لــن يفوتــه تلمُّ

االنشــطار عــى مســتوى منهجيــة املعرفــة، فهنــاك م ن ميثــل التيــار األصــويل الــذي ال 

ينظــر إال بعــني القدمــاء، يقابلــه تيــار آخــر وقــع يف ذات املنزلــق )دراســة املجتمعــات 

العربيــة بعــني غربيــة(؛ فــاألول يحــاول إلصــاق الواقــع باملــايض، أمــا الثــاين فيحــاول 

دفعــه باتجــاه واقــع وصــل إليــه اآلخــر عــر سلســلة مــن تطــورات طبيعيــة، مل تتوافــر 

ــاول أن  ــي، حــني يح ــج العلم ــي املنه ــأيت الوهــم يف مســألة تبن ــا ي ــن هن ــا. وم لدين

يفــرض القانــون عــى اآلخريــن مــن الخــارج، ليقــول لهــم أيــن هــي حقيقتهــم، ومــا 

هــي الطريقــة املثــى للعثــور عليهــا.      

لقــد كان قبــول األقــوال هــو األكــر إيحــاًء بالنســبة لتاريــخ األيديولوجيــات مــن 

إنتاجهــا، ولقــد كان لذلــك أثــر بالــغ يف تحجيــم دور اللغــة كمدخــل للمعرفــة، لدرجــة 
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ــزم  ــل يل ــي، فه ــاب دين ــص يف كت ــام أي ن ــة أم ــوف والرهب ــا بالخ ــعر معه ــا نش رصن

للدفــاع عــن الديــن واإلميــان أن يبــذل النــاس جهَدهــم مــن أجــل الجهــل بــكل يشء، 

ــا؟! »إن مــن يعتقــد هــذا الــرأي يخــاف مــن الكتــاب أكــر  وأن يلغــوا عقولهــم نهائيًّ

ــغ بهــا صوتنــا إىل  مــا يثــق فيــه« )ســبينوزا،1994،أ(، فـــ »كل لغــة ال ميكننــا أن نُبلِّ

الجمهــور هــي لغــة عبوديــة، وليــس ميكــن ألي شــعب أن يظــل ُحــرًّا وأن يتكلــم تلــك 

اللغــة يف نفــس الوقــت« )روســو،1985(. 

لقــد ظلــت الحقيقــة - وأغلــب الظــن أنهــا ســتبقى - مرتبطــة بأنســاق الســلطة، 

واملشــكلة هنــا ال تكمــن يف تغيــر وعــي النــاس، أو تعديــل مــا يوجــد يف أذهانهــم، 

وإمنــا هــي يف محاولــة تغيــر النظــام املؤســي إلنتــاج الحقيقــة. إن األمــر ال يتعلــق 

بتخليــص الحقيقــة مــن منظومــة ســلطة - فذلــك رضب مــن الَوْهــم، ألن الحقيقــة يف 

حــد ذاتهــا ســلطة - بــل بإبعــاد ســلطة الحقيقــة عــن أشــكال الهيمنــة االجتاعيــة 

واالقتصاديــة والثقافيــة. 

إن تراثنــا - متامــا كــا هــو حــارض اآلخــر - ميكــن أن يكــون أمثولــة بالنســبة لنــا، 

ألنــه يســمح بتأمــل أنفســنا، واكتشــاف التشــابهات إىل جانــب االختافــات، وهكــذا 

ــة تتجــى  ــد هــذه النقط ــر، وعن ــذات واآلخ ــني ال ــا ب ــة منطقيًّ ــة املتبادل ــم املعرف تت

أهميــة هــذه الدراســة: كيــف ميكــن لآلخــر أن يتعــرف إلينــا؟ 

إن الســبيل الوحيــد أمــام اآلخــر للتعــرف إلينــا ســيكون مــن خــال اطِّاِعــه عــى 

معرفتنــا لِذاتِنــا.

هدف الدراسة: 
ــة ِســَمة مــن ســات ثقافتنــا، يعنــي زحزحتهــا إىل حــدٍّ  ة ومــن ثــم َعرَِضيَّ إن نِســبيَّ

مــا، والتاريــخ الثقــايف مبجملــه ليــس ســوى سلســلة مــن مثــل هــذه اإلزاحــات، ومــن 

هنــا يــرز الهــدف العــام لهــذه الدراســة دائــراً يف إطــار الســؤال التــايل: 

ــة، ميكــن مــن خالهــا صياغــة  هــل يتســق النــص الدينــي ضمــن منظومــة َمواِضيِعيَّ

ة عــن القضايــا اإلشــكالية يف  نظريــات فرعيــة، تتجمــع لتشــكل نظريــة شــاملة ُمعــرِّ

منطقتنــا العربيــة الجغرافيــة؟ 

وضمن هذا الهدف العام تندرج بعض األهداف الجزئية؛

كيف يتناول النص الديني املواضيع التالية: 
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ماهية الحد الجغرايف ودوره يف تشكيل وتوجيه الذهنية املعرفية. 	 

ل والتقســيم، وأثــر ذلــك يف توزيــع ســلطة املعرفــة 	  الخطــاب؛ مــن حيــث التشــكُّ

وتطــور أشــكالها، وتداخلهــا يف العاقــات االجتاعيــة، يف أُطُرهــا الداخليــة 

ــة.  والخارجي

الواقــع الفكــري؛ مــن حيــث النشــأة والتطــور عــى املســتويني؛ الوظيفــي والبنايئ، 	 

ل بعــض الخطابــات الدينيــة وانحــال بعضهــا اآلخر.  وأثــر ذلــك يف تشــكُّ

منهجية الدراسة: 
ــة انتــر اللوغــوس )العقــل( عــى امليثــوس )األســطورة(؛ أو  يف الحضــارة الحديث

باألحــرى: بــدالً مــن الخطــاب املتعــدد األشــكال، فــرض نوعــان متجانســان نفســيها: 

ــداته  ــي، واألدب بتجس ــاب املنهج ــن الخط ــتمد م ــه مس ــت إلي ــا مي ــالِعلم وكل م فـ

ميــارس الخطــاب الــردي، وحيــث أن شــكل الخطــاب، الــذي فــرض نفســه يف هــذه 

الدراســة، إمنــا ينجــم عــن الرغبــة يف تجــاوز حــدود الكتابــة املنهجيــة، فهنــاك ميــل 

ــد،  ــن جدي ــور، م ــرض - إىل العث ــن أن يف ــدالً م ــعى - ب ــذي يس ــرد ال ــاع ال إىل اتب

ــي.  ــاب املنهج ــردي والخط ــاب ال ــة الخط ــى تكاملي ــد، ع ــص الواح ــل الن يف داخ

ــدرس يف إطــار  ــذي يجــب أن يُ ــة، وال ــن الثقاف ــذي هــو جــزء م ــي، ال ــص الدين فالن

الظاهــرة إنســانية، التــي تقتضيهــا طبيعــة الحيــاة الجمعيــة، هــو يف املحصلــة نظــام 

ــد  ــعى اىل تحدي ــذه تس ــة ه ــة... والدراس ــدالالت االصطاحي ــات ذات ال ــن العاق م

موقــع الفكــر مــن الوجــود، عــن طريــق دراســة العاقــات التــي تربــط مــا بينــه وبــني 

ــي  ــري التعميم ــق النظ ــول إىل »النس ــة للوص ــة، يف محاول ــة املعرف ــع يف عملي الواق

“Generalized Theoretical System )زايتلــن، 1989( بحيــث ترتبــط املفاهيــم 

ــل،  ــن التكام ــرتب م ــا اق ــا، كل ــل ألن يكــون منطقيًّ ــا ميي ــا ارتباطً ــا بينه ــة في العام

ــن  ــة، وميك ــات الكلي ــا والتعمي ــب القضاي ــة يف مرُكَّ ــني الجزئي ــث تدخــل املضام حي

ــا األخــرى يف النســق نفســه.  تفســرها ببعــض القضاي

تــم اللجــوء يف هــذه الدراســة إىل تحليــل املضمــون )Content Analysis( بهــدف 

ــث،  ــد البح ــريف قي ــار املع ــي لإلط ــوى كم ــن محت ــر م ــا تواف ــي مل ــف املوضوع الوص

 Historical( والــذي تعتــر الفكــرة وحــدة التحليل فيــه، إضافــة اىل املنهــج التاريخــي

ــك مــن  ــة، وذل ــذي يربــط مجمــوع االســتنباطات مبضامينهــا االجتاعي Method( ال
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خــال ثاثــة محــاور: 

ما الذي يُقال؟ 	 

ملاذا وكيف وملن يُقال؟	 

ما هي التصورات املطروحة املرتتبة عى ذلك؟	 

جمع البيانات وتحليلها: 
جمع النصوص وتصنيفها من حيث املدى واملضمون، يف ثاثة مستويات: . 1

املستوى الداليل للخطاب  	 

املستوى الرتكيـبي للنص	 

املستوى الرتاتبي املقارن ملجمل النصوص	 

تحليل األفكار املعرفية عن طريق ربطها بالظروف االجتاعية التاريخية.. 2
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أريحا و)األسفار(: 
تــرد أريحــا يف أكــر مــن موقــع يف التــوراه؛ فهــي املــكان الــذي أراه اللــه للنبــي 

ــِذي يِف  ــو الَّ ــِل نَبُ ــَم هــَذا، َجبَ ــِل َعبَاِري ــْد إِىَل َجبَ ــو؛ »اِْصَع ــل نب مــوىس مــن فــوق جب

أَرِْض ُمــوآَب الَّــِذي قُبَالـَـَة أَِريَحــا، َوانْظـُـْر أَرَْض كَْنَعــاَن الَِّتــي أَنـَـا أُْعِطيَهــا لِبَِنــي إِرْسَائِيــَل 

ــًكا« ســفر التثنيــة، وهــي املــكان الــذي مــر بــه بنــو إرسائيــل يف رحلــة هروبهــم  ُملْ

مــن مــر إىل أرض فلســطني؛ »َوارْتََحــَل بَُنــو إِرْسَائِيــَل َونَزَلُــوا يِف َعَربَــاِت ُمــوآَب ِمــْن 

َعــْرِ أُرُْدّن أَِريَحــا« ســفر العــدد، وهــي الثغــرة التــي متكــن الجواســيس مــن اخرتاقهــا 

لتمكــني يوشــع بــن نــون مــن الفتــك بأعدائــه؛ »فَأَرَْســَل يَُشــوُع بـْـُن نـُـوٍن ِمــْن ِشــطِّيَم 

ا، قَائـِـاً: اْذَهبَــا انْظـُـرَا األَرَْض َوأَِريَحــا، فََذَهبَــا َوَدَخــاَ بَيْــَت اْمــَرأٍَة  رَُجلـَـنْيِ َجاُسوَســنْيِ رِسًّ

زَانِيَــٍة اْســُمَها َراَحــاُب َواْضطََجَعــا ُهَنــاَك« ســفر يشــوع، وتــرد مــرة – بشــكل غريــب – 

لتنافــس البحــر األحمــر يف مســألة عبــور الحاجــز املايئ، بحيــث تلعب مياه نهــر األردن 

ــْت  ــْوُق، َوقَاَم ــْن فَ ــاُه الُْمْنَحــِدرَُة ِم ــِت الِْميَ ــا؛ »َوقََف وبقعــة البحــر امليــت دوًرا مركزيًّ

َــاَن، َوالُْمْنَحــِدرَُة  ــِب رَصْت ــِة الَِّتــي إِىَل َجانِ ا َعــْن »أََداَم« الَْمِديَن ا َواِحــًدا بَِعيــًدا ِجــدًّ نَــدًّ

ــَل أَِريَحــا« ســفر  ــْعُب ُمَقاِب ــح انَْقطََعــْت مَتَاًمــا، َوَعــَرَ الشَّ ــِر الِْملْ ــِة بَْح ــِر الَْعَربَ إِىَل بَْح

العــدد، وهــي املــكان الــذي حــورص فيــه يوشــع وجواسيســه؛ »وَكَانـَـْت أَِريَحــا ُمَغلََّقــًة 

لَــًة ِبَســبَِب بَِنــي إِرْسَائِيــَل. الَ أََحــٌد يَْخــُرُج َوالَ أََحــٌد يَْدُخــُل« ســفر يشــوع، وهــي  ُمَقفَّ

املدينــة امللعونــة يف نظــر قــادة إرسائيــل التاريخيــني؛ »َوَحلـَـَف يَُشــوُع يِف ذلـِـَك الَْوقِْت 

اَم الــرَّبِّ الرَُّجــُل الَّــِذي يَُقــوُم َويَبِْنــي هــِذِه الَْمِديَنــَة أَِريَحــا، ِبِبْكــرِِه  قَائـِـاً: َملُْعــوٌن قـُـدَّ

ُســَها َوِبَصِغــرِِه يَْنِصــُب أَبَْوابََها«ســفر يشــوع، وهــي املــكان الــذي قبــض فيــه عــى  يَُؤسِّ

ــنَي َوَراَءُهــْم،  ــُش الَْكلَْدانِيِّ األوليــاء وكان بينهــا وبــني ملــك بابــل تعاونــا؛ »فََســَعى َجيْ

ــَل  ــِك بَاِب َ َملِ ــاِت أَِريَحــا، فَأََخــُذوُه َوأَْصَعــُدوُه إِىَل نَبُوَخْذنَــارصَّ ــا يِف َعَربَ ــوا ِصْدِقيَّ فَأَْدَركُ

إِىَل َربْلَــَة يِف أَرِْض َحــَاَة، فََكلََّمــُه ِبالَْقَضــاِء َعلَيْــِه« ســفر إرميــا، ...

تشــكل املعرفــة الصحيحــة أساًســا للفكــر الصحيــح، واملشــكلة التــي وقــع فيهــا - 

حتــى املتخصصــون – تكمــن يف االرتــكاز عــى معــارف، تــكاد تكــون مــن املَســلََّات، 

ــم  ــل العل ــة يف حق ــس االعتباري ــن األس ــى أي م ــز ع ــا ال ترتك ــن أنه ــم م ــى الرغ ع

ــاء املعــريف. والبن

لقــد بــذل العلــاء جهــًدا كبــرًا يف حقــل اآلثــار ودراســة األســطورة وامليثولوجيــا، 

وال تــكاد أيــة دراســة تخلــو مــن نفــي وقــوع الحــدث التــورايت يف أرض فلســطني؛ »مل 
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يجــد علــاء اآلثــار أي أثــر يــدل عــى أن خــروج بنــي إرسائيــل ســواء يف أرض مــر 

النيــل أو ســيناء أو فلســطني« )الصليبــي، 1985(. وإذا توســعنا أكــر يف البحــث عــن 

مســرة شــعب إرسائيــل التاريخيــة، فلــن يتســنى نفــي تعلقــه بفلســطني فقــط، بــل 

ــن  ــا هــو إال رضب م ــا( م ــيل أساًس ــق بالســبي الباب ــا ســيتضح أن األصــل )املتعل رمب

الخيــال، وال عاقــة لــه بالتاريــخ؛ »لقــد تــم البحــث بدقــة ودأب، وألكــر مــن قــرن، 

عــن آثــار للعريــني يف بــاد العــراق، وعــن هجرتهــم املفرتضــة مــن هنــاك إىل فلســطني 

عــر شــال الشــام، دون العثــور عــى يشء إطاقًا«)الصليبــي، 1991(. 

والغريــب أن األمــة اإلســامية، التــي بــني يديهــا القــرآن الكريــم، مل تنظــر يف كثــر 

مــن القضايــا إال مــن خــال العــني التوراتيــة، وركــن املفــرون – يف نظرتهــم للتاريــخ 

القديــم - إىل مــا جــاء يف أحاديــث التــوراه، وتبعهــم يف ذلــك التابعــون، ومــا تكلــف 

عنــاء البحــث مــن ورائهــم أتبــاع التابعــني، فوقــع الخلــط، واضطربــت األمــور، لدرجــة 

باتــت الحقيقــة – عــى وضوحهــا - غريبــة، وبــات الناطقــون بهــا مــرتددون يف عرضها، 

أو خائفــني مــن التهمــة يف تبنيهــا، عــى أنــه ال حجــة ملــرتدد، وال عــذر لخائــف أمــام 

قولــه تعــاىل: )أَفـَـَا يَتََدبَّــُروَن الُْقــرْآَن أَْم َعــَى قُلـُـوٍب أَقَْفالَُهــا)24(( ســورة محمــد.

السامية: 
تُطــرح مســألة الســامية، يف الــرد التــورايت، مرتبطــة بأبنــاء نــوح عليــه الســام، 

ــه  ــوح، رفــض االســتجابة ألمــر أبي ــا واحــًدا لن ــم، فــا يذكــر إال ابًن أمــا القــرآن الكري

بركــوب الســفينة، فغــرق مــع مــن غرقــوا؛ )َونـَـاَدى نـُـوٌح ابَْنــُه وَكَاَن يِف َمْعــزٍِل يـَـا بَُنــيَّ 

ــَع الَْكاِفِريــَن )42( قـَـاَل َســآِوي إِىَل َجبَــٍل يَْعِصُمِنــي ِمــَن الـْـَاء  َعَنــا َوالَ تَُكــن مَّ اْركـَـب مَّ

ــَكاَن ِمــَن  ــِه إاِلَّ َمــن رَِّحــَم َوَحــاَل بَيَْنُهــَا الَْمــْوُج فَ ــْوَم ِمــْن أَْمــِر اللّ قَــاَل الَ َعاِصــَم الْيَ

الُْمْغرَِقــنَي )43(( ســورة هــود.

أمــا نســبة بنــي إرسائيــل إىل النبــي نــوح عليــه الســام، فللقــرآن فيهــا قــول آخــر؛ 

ــَل أاَلَّ تَتَِّخــُذواْ ِمــن ُدويِن وَكِيــاً  ــاُه ُهــًدى لِّبَِنــي إِرْسَائِي ــاَب َوَجَعلَْن ــا ُمــوىَس الِْكتَ )َوآتَيَْن

ــًدا َشــُكوًرا )3(( ســورة اإلرساء. إن بنــي  ــُه كَاَن َعبْ ــَة َمــْن َحَملَْنــا َمــَع نُــوٍح إِنَّ يَّ )2( ُذرِّ

إرسائيــل املذكوريــن هــم مــن ذريــة َمــن ُحِملــوا مــع نــوح، وليســوا مــن ذريــة نــوح، 

فنــوح القــرآين ليــس لــه إال ولد واحــد، كان مصــرَه الغــرق. وإذا افرتضنــا أن لنوح أوالد 

هــم )ســام وحــام ويافــث(، فبنــو إرسائيــل كانــوا مــن ذريــة املؤمنــني الذيــن حملــوا 



 218

يف الســفينة مــع نــوح، ومل يكونــوا مــن ذريتــه، أو لهــم عاقــة بأبنائــه املفرتضــني.

ــون  ــل يحمل ــي إرسائي ــرآن إىل أن بن ــاك إشــارة يف الق وإذا طــرح ســؤال: هــل هن

صفــة الســامية؟ فالجــواب عــى ذلــك ســيكون باإليجــاب؛ فبنــو إرسائيــل ســاميون، 

ألن آل فرعــون قــد ســاموهم ســوء العــذاب؛ )َوإِْذ قـَـاَل ُمــوىَس لَِقْوِمــِه اذْكُــُرواْ نِْعَمــَة 

ــْن آِل ِفْرَعــْوَن يَُســوُمونَُكْم ُســوَء الَْعــَذاِب َويَُذبُِّحــوَن  اللّــِه َعلَيُْكــْم إِْذ أَنَجاكُــم مِّ

أَبَْناءكُــْم َويَْســتَْحيُوَن نَِســاءكُْم( ســورة إبراهيــم/ اآليــة 6. لقــد كانــوا يذبحــون األبنــاء 

ــى يف  ــاة( وارد حت ــي اإلبقــاء عــى الحي ــذي يعن ويســتحيون النســاء، واالســتحياء )ال

ــا،  ــا لََه ــا وَكُلَّ َم ــَت أَِبيَه ــَة َوبَيْ ــاَب الزَّانِيَ ــوُع َراَح ــتَْحيَا يَُش ــة؛ »َواْس النصــوص التوراتي

ــأَِت الُْمرَْســلنَْيِ اللََّذيـْـِن أَرَْســلَُهَا  َوَســَكَنْت يِف َوَســِط إِرْسَائِيــَل إِىَل هــَذا الْيَــْوِم، ألَنََّهــا َخبَّ

َســا أَِريَحــا« ســفر يشــوع.  ــَيْ يَتََجسَّ ــوُع لِ يَُش

قرى َسُدوم1)1(: 
كثــراً مــا تنســب األدبيــات الجغــرو - دينيــة2)2( مــكان قــرى لــوط إىل املنطقــة 

الغوريــة يف األردن، فيــا يســمى محيــط البحــر امليــت، وكثــرًا مــا يتــم الربــط بــني 

أخفــض بقعــة عــن ســطح البحــر وبــني الخســف الــذي أصــاب تلــك القــرى، بــل إن 

ي ذلــك البحــر بـــ بحــرة لــوط.   كثــرًا مــن املراجــع تســمِّ

إن حفــرة االنهــدام التــي شــكلت البحــر األحمــر وكادت تفصــل القــارة اآلســيوية 

ــا ال  ــة، م ــات الجيولوجي ــر الدراس ــا تش ــب م ــر، حس ــن العم ــا م ــة له ــن اإلفريقي ع

ــرة آالف  ــاوز الع ــه ال يتج ــانية مبجمل ــر اإلنس ــنة، وعم ــني س ــة ماي ــن ثاث ــل ع يق

ســنة3)3(... هــذا مــن الناحيــة العلميــة البحتــة، أمــا مــن الناحيــة الرديــة الــواردة، 

ســواء يف النــص القــرآين أو يف الســرة النبويــة املحمديــة، فهنــاك عــدة إشــارات تنفــي 

صحــة النســبة الجغرافيــة لهــذا الحــدث. 

ــًة  ــًة بَيَِّن ــا آيَ ــا ِمْنَه ــد تَّرَكَْن ــت مــن قــرى لــوط آيــٌة واضحــة للعــرة )َولََق لقــد تُرِكَ

)1( تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن مصطلــح Sadomy  الــذي يعنــي الشــذوذ الجنســي الذكــوري، مشــتق ممــا يعــرف تاريخيــا 

بـ )ســدوم وعمورة(.  
)2( مصطلح منحوت من الكلمتين: جغرافيا و دين، يتناول الموقع الجغرافي للحدث الديني.

)3( “مــن الغريــب أن  التجمعــات البريــة األوىل يعــود بهــا القــدم إىل مــا يــرتاوح بــني 250-500 ألــف ســنة، ولكــن رشوط الحيــاة اإلنســانية 

فيهــا مل تتغــر إال خــال العــرة آالف ســنة األخــرة، وهــي الحــد الفاصــل بــني البــر الباليوليتــي وخلِفــه اإلنســان النيوليتــي “ شــرتاوس، مقــاالت 

يف اإلناســة، ص 208.
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ــا  ــروف )َوإِنََّه ــق مع ــع يف طري ــي تق ــوت، وه ــورة العنكب ــوَن )35(( س ــْوٍم يَْعِقلُ لَِّق

قيــٍم )76(( ســورة الحجــر، وأهــل مكــة يعرفــون موقعهــا وميــرون عليهــا يف  لَِبَســِبيٍل مُّ

ْصِبِحــنَي )137( َوِباللَّيْــِل أَفَــَا تَْعِقلُــوَن  وَن َعلَيِْهــم مُّ غدوهــم ورواحهــم )َوإِنَُّكــْم لَتَُمــرُّ

ــرة  ــوم - الجزي ــة - كلَّ ي ــل أن يقطــع أهــل مك ــل يُعق ــات، فه )138(( ســورة الصاف

ــا ومســاًء؟!  ون عليهــا صباًح العربيــة وصــوالً إىل غــور األردن بحيــث ميــرُّ

ــا  ــورَِك فيه ــي بُ ــف إىل األرض الت ــذا الخس ــد ه ــم بع ــوط وإبراهي ــَي ل ــد نُجِّ لق

يَْنــاُه َولُوطـًـا إِىَل اأْلَرِْض الَِّتــي بَاَركَْنــا ِفيَهــا لِلَْعالَِمــنَي )71(( ســورة األنبياء،  للعاملــني )َونَجَّ

َل  واألرض التــي بــورك فيهــا للعاملــني هــي أرض البيــت الحــرام؛ مكــة املكرمــة )إِنَّ أَوَّ

ِّلَْعالَِمــنَي )96(( ســورة آل عمــران.  ــاَركًا َوُهــًدى لل ــَة ُمبَ ــِذي ِببَكَّ ــاِس للَلَّ بَيْــٍت ُوِضــَع لِلنَّ

ــروى يف  ــا يُ ــدث، فم ــذا الح ــول ه ــة ح ــرة النبوي ــا ورد يف الس ــتقرأنا م وإذا اس

الحديــث أن النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم مــرَّ مبــكان تلــك القــرى وقــال: 

“إذا مررتــم بديــار املعذبــني فُحثُّــوا الُخطــى”1)1( ، ويف هــذا الحديــث إشــارة بالغــة 

األهميــة؛ متــى قــال الرســول الكريــم هــذه العبــارة؟ 

إذا كان قــد قالهــا قبــل بعثتــه فهــذا ُمحــال؛ ألن محمــًدا بــن عبــد اللــه مل يكــن 

ليعلــم تلــك األحــداث لــوال القــرآن الــذي أخــره بقصــص األمــم الســابقة، وإذا كان قد 

قالهــا بعــد بعثتــه، فــإن ذلــك ســيؤكد مــا ذهبنــا إليــه، فمحمــد الرســول صــى اللــه 

عليــه وســلم مل يغــادر الجزيــرة بعــد بعثتــه قــط، وأبعــد نقطــة وصلهــا شــاالً كانــت 

منطقــة تبــوك التــي ارتبــط اســمها بإحــدى الغــزوات، حتــى إن معركــة مؤتــة، التــي 

حدثــت فــوق أرض األردن، مل يشــهدها النبــي صــى اللــه عليــه وســلم. إذن؛ ال بــد أنــه 

قــال تلــك العبــارة يف أرض أخــرى، وهــذه األرض األخــرى ال ميكــن أن تكــون يف األردن.

ــذاب  ــوع الع ــل وق ــوط قبي ــا، فل ــكاد تكــون منعكســة متاًم ــوراه ت املســألة يف الت

اتجــه رشقـًـا، واألحــرى )إذا قلنــا إن األرض املباركــة يف تلــك القصــة هي أرض فلســطني( 

ــت  ــح ... قال ــوَد مل ــوراء فصــارت عم ــوط إىل ال ــرأة ل ــت ام ــا؛ »والتفت أن يتجــه غربً

ابنــة لــوط الكــرى للصغــرى: شــاخ أبونــا ومــا يف األرض رجــل يتزوجنــا عــى عــادة 

أهــل األرض كلهــم، تعــايل نســقي أبانــا خمــرًا ونضاجعــه ونقيــم مــن أبينــا نســاً ... 

ــو  ــؤاب، وهــو أب ــا وســمته م ــدت الكــرى ابًن ــا فول ــن أبيه ــوط م ــا ل ــت ابنت فحمل

ــي، وهــو أبــو بنــي عمــون  املؤابيــني إىل اليــوم، والصغــرى ولــدت ابًنــا وســمته بــن عمَّ

)1( ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، ج2، ص 733
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إىل اليــوم( ســفر التكويــن. 

 

ــاَها َمــا َغــىَّ  هلــك قــوم لــوط مبــا يشــبه الزلــزال؛ )َوالُْمؤْتَِفَكــَة أَْهــَوى )53( فََغشَّ

ــيتهم  ــم غش ــم األرض، ث ــفت به ــم وانخس ــَوْت قُراُه ــد َه ــور،  لق ــورة الط )54(( س

أمطــاٌر مــن الحجــارة طمرتهــم وطمســت آثارهــم؛ )فََجَعلَْنــا َعالِيََهــا َســاِفلََها َوأَْمطَرْنـَـا 

يٍل )74(( ســورة الِحجــر.  ــن ِســجِّ َعلَيِْهــْم ِحَجــارًَة مِّ

هنــاك فــرق يف املعنــى بــني )أعــى - أســفل( و )فــوق - تحــت(؛ الفــوق والتحــت 

ــتخدمان إال يف  ــا يس ــى واألســفل ف ــا األع ــودي، أم ــتوى العم يُســتخدمان يف املس

املســتوى املائــل؛ نقــول: )صعــدت إىل أعــى الجبــل( و )نزلــت إىل أســفل الجبــل(، وال 

نقــول: )صعــدت إىل فــوق الجبــل( و )نزلــت إىل تحــت الجبــل(، ونقــول: )وضعــت 

ــت  ــول: )وضع ــرف(، وال نق ــت ال ــاب تح ــت الكت ــرف ( و )وضع ــوق ال ــاب ف الكت

الكتــاب أعــى الــرف ( و )وضعــت الكتــاب أســفل الــرف(؛ يبــدو أن قــرى لــوط كانــت 

تحتــل مســاحة كبــرة مــن جبــل عظيــم، بحيــث متتــد مــن ســفحه إىل حــدود قمتــه، 

ويف الوقــت الــذي رضب الزلــزال أســفل الجبــل انحــدرت املنطقــة العليــا منــه، ســاحبًة 

معهــا مــا عليهــا مــن مســاكن، بحيــث صــار األعــى مــكان األســفل، ويف الوقــت الــذي 

انخســفت فيــه قاعــدة الجبــل تشــققت قمتــه وتناثــرت قطًعــا مــن الحجــارة، نزلــت 

ــا مــن الســكان.   كاملطــر فــوق مــن بقــي حيًّ

ــارة  ــي الحج ــجني ه ــارة الس ني، وحج ــجِّ ــن ِس ــارٌة م ــم حج ــرت عليه ــد أُمط لق

ــجني املنضــود فهــي الحجــارة الركانيــة امللتهبــة، ولعــل قــوم لــوط  الســوداء، أمــا السِّ

ى إىل إثــارة قــرة  كانــوا يف أرض بركانيــة بحيــث إذا حــدث انخســاف يف منطقــة، أدَّ

املنطقــة األضعــف حولهــا، فيثــور الــركان ويقــذف ِحَمَمــه، وغالبــاً مــا تثــور الراكــني 

ــال.    يف قمــم الجب

ــرًَة  ــم بُْك ــْد َصبََّحُه ــمس )َولََق ــة الش ــع إرشاق ــا م ــا، متاًم ــك صباًح ــدث ذل ــد ح لق

يَْحــُة ُمْرِِقــنَي )73(( ســورة  ْســتَِقرٌّ )38(( ســورة القمــر )فَأََخَذتُْهــُم الصَّ َعــَذاٌب مُّ

الحجــر، يف الوقــت الــذي كان لــوط وأهلــه يغــادرون املنطقــة؛ لقــد خرجــوا وقــت 

ــِل( ســورة الحجــر / اآليــة 65، وكان لــوط يف  ــَن اللَّيْ ــعٍ مِّ ــَك ِبِقطْ ــأرَْسِ ِبأَْهلِ الســحر )فَ

املؤخــرة يحثُّهــم عــى الرعــة وعــدم االلتفــات )َواتَِّبــْع أَْدبَارَُهــْم َوالَ يَلْتَِفــْت ِمنُكــْم 

ــر إىل  ــه الب ــاه بتوجي ــط معن ــات ال يرتب ــة 65، وااللتف ــر / اآلي ــورة الحج ــٌد( س أََح
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الخلــف فقــط، بــل باآلثــار املرتتبــة عــى ذلــك؛ مــن يلتفــت ســيتأخر، وتلــك املنطقــة 

التــي سينـــزل بهــا العــذاب، لــن يُســتثنى منهــا أحــد حتــى ولــو كان مؤمًنــا، لذلــك ال 

بــد مــن الهــرب الريــع، فمــن مل يلتفــت َعــَر، ومــن التفــت َغــَر، وهــذا مــا حصــل 

مــع زوجــة لــوط التــي تأخــرت فكانــت مــن الغابريــن، لقــد كان أَْوىل بتلــك العجــوز 

أن تــرع أكــر مــن الباقــني، ولكنهــا التفتــت، فتأخــرت، فوقعــت مبــا وقــع بــه قوُمهــا 

ــَن )171(( ســورة الشــعراء.  ــوزًا يِف الَْغاِبِري ــنَي )170( إاِلَّ َعُج ــُه أَْجَمِع ــاُه َوأَْهلَ يَْن )فََنجَّ

شعب إسرائيل
ــع بــرّي ال يصــل إىل مســتوى ميكــن معــه أن نطلــق عليــه لفــظ )شــعب(  أي تجمُّ

إال إذا امتلــك مقومــات ثاث )النيهــوم،1991(: 

لغة واحدة 	 

دين واحد 	 

أرض واحدة 	 

ولقــد امتلــك بنــو إرسائيــل لغــة واحــدة، وكانــت لهــم عقيــدة واحــدة هــي ديــن 

إبراهيــم، وجمعتهــم أرض واحــدة... لهــذا اســتحقوا أن يســموا بـــ شــعب إرسائيــل. 

ولســنا هنــا يف معــرض اإلعــاء مــن شــأن شــعب أو إنــزال آخــر، فأمثلــة الشــعوب يف 

ــَل( ســورة الحجــرات / اآليــة 13،  ــْم ُشــُعوبًا َوقَبَائِ القــرآن كثــرة ومتعــددة؛ )َوَجَعلَْناكُ

ــع بــري أن يكــوِّن شــعبًا،  ولكننــا يف صــدد البحــث عــن الكيفيــة التــي ميكــن لتجمُّ

ــا هــذا الشــعب -  ــذي يســمى به ــار - ال ــه املخت وســرنى كيــف أن صفــة شــعب الل

ة يف مســرة أي تجمــع بــري عــر التاريــخ1)1(. هــي مــن أكــر األوصــاف ســلبيَّ

الطبيعة التكوينية للشعب اإلسرائيلي: 
ل  كل شــعب يف التاريــخ يرتبــط بوالدتــني: األوىل طبيعيــة؛ تكــون مــن خــال تشــكُّ

عائاتــه وأنســابه، مبــا يؤلــف أوارص القرابــة فيــه، والثانيــة معنويــة؛ تكــون مــن خــال 

ســة لــدوره يف بنــاء الحضــارة اإلنســانية.  رمــوزه وقيمــه الُعليــا املؤسِّ

)1( “عندمــا يقــول الكتــاب إن اللــه قــد اصطفــى العرانيــني مــن بــني ســائر األمــم، وإنــه قريــب منهــم، بعيــد عــن اآلخريــن، وإنــه وضــع رشائــع 

ــوا يعرفــون  ــن مل يكون ــني الذي ــه إمنــا يتحــدث عــى مســتوى فهــم العراني ــه، فإن ــه أعطاهــم وحدهــم رشف معرفت ــة لهــم وحدهــم، وإن عادل

الســعادة الحقيقيــة » ســبينوزا، بندكــت، يف الاهــوت والسياســة، ط 3، ترجمــة: حســن حنفــي، بــروت، دار الطليعــة، 1994، ص 171
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ــام  ــة بانقس ــنجد األوىل مرتبط ــل، فس ــعب إرسائي ــني يف ش ــا إىل الوالدت وإذا نظرن

حــاد يصــل درجــة الِحقــد والتخطيــط للقتــل يف العائلــة الواحــدة )كــا حــدث مــع 

أبنــاء يعقــوب( إضافــة إىل هجــرة ُمفاجئــة مــن وضــع إىل آخــر، دون املــرور بالظروف 

التدريجيــة املامئــة للتغــرُّ الطبيعــي )كــا حــدث لألســباط يف ُملــك أخيهــم يوســف(. 

أمــا الــوالدة الثانيــة فارتبطــت باملـُــَخلِّص مــوىس، الذي تــربَّ يف بيت فرعون، فاكتســب 

مــن الصفــات مــا يناقــض متاًمــا صفــات قومــه، ثــم جاءهــم بريعــة كانــت تتفــوق 

درجــاٍت عــى مــدى اســتيعابهم الذهنــي.

وألن الســلطة يف ذلــك املجتمــع كانــت تنطلــق أساًســا مــن الديــن، لهــذا نــرى أن 

ــز حولــه ظــل هــو الظاهــرة الشــائعة عــى مــدى قــرون مــن الزمــن، بحيــث  التَّمركُ

ــواْ  ُ ــٌف َورِث ــْم َخلْ ــن بَْعِدِه ــَف ِم ــة )فََخلَ ــة للوراث ــة خاضع ــم الديني ــح التعالي تصب

الِْكتـَـاَب( ســورة األعــراف / اآليــة 169، وال ميكــن التخــيل عــن املــوروث الــذي يجلــب 

ــا  ــة وتفرعاته ــه هــو الســلطة الديني القــوة، حيــث إن أقــوى مــا ميكــن االحتفــاظ ب

س(، ولهــذا رأينــا كيــف أن كتــاب مــوىس، وتحــت هــذا الهدف،  ة مــن )املـُــقدَّ املُســتَمدَّ

ــاِس  ــًدى لِّلنَّ ــوًرا َوُه ــوىَس نُ ــِه ُم ــاء ِب ــِذي َج ــاَب الَّ ــزََل الِْكتَ ــْن أَن ــْل َم ــزِّء )قُ ــد ُج ق

تَْجَعلُونـَـُه قَرَاِطيــَس تُبُْدونََهــا َوتُْخُفــوَن كَِثــرًا( ســورة األنعــام / اآليــة 91، والهــدف مــن 

وراء إظهارهــا كالهــدف مــن وراء إخفائهــا؛ االتِّجــار بالديــن )اْشــرَتَْواْ ِبآيـَـاِت اللـّـِه مَثًَنــا 

ــَم  ــك )لِ ــه غــر ذل ــه حــق، لكن ــة 9، بأســلوب يبــدو وكأن ــة / اآلي ــاً( ســورة التوب قَلِي

تَلِْبُســوَن الَْحــقَّ ِبالْبَاِطــِل َوتَْكتُُمــوَن الَْحــقَّ َوأَنتـُـْم تَْعلَُمــوَن( ســورة آل عمــران / اآليــة 

71، ألن يف الكتــان منفعــة يظنــون أنهــم الجديــرون بهــا وحدهــم، لذلــك يســتمر 

ض، ويتنامــى العجــز أمــام التناقــض الخارجــي، ليتحــول  مجتمعهــم الداخــيل بالتَّقــوُّ

ــوَن  قــدرة داخليــة متناميــة يف العــدوان، لدرجــة التجــرؤ عــى النبــي وقتلــه )َويَْقتُلُ

ــم  ــرِّئُ غرَه ــذي يَُج ــر ال ــة 112، األم ــران / اآلي ــورة آل عم ( س ــقٍّ ــْرِ  َح ــاء ِبَغ األَنِبيَ

ــَك لَيَبَْعــنَثَّ َعلَيِْهــْم إِىَل  َن َربُّ ــُق فيهــم اســَمهم بأنهــم ســاميُّون )َوإِْذ تَــأَذَّ عليهــم فيَُحقِّ

ــَذاِب( ســورة األعــراف / اآليــة 167. ــوُمُهْم ُســوَء الَْع ــِة َمــن يَُس ــْوِم الِْقيَاَم يَ
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خ واالنهيار:   التفسُّ
رغــم أن املســيح كان رســوالً لبنــي إرسائيــل، إال أن الحركــة التاريخيــة تــكاد تفصــل 

بــني أتبــاع املســيح وأتبــاع العقيــدة اليهوديــة، ولقــد لعبــت الدولــة الرومانيــة دوًرا 

ــت املســيحية، واتخذتهــا ديَنهــا  مهــا يف تعزيــز هــذا الفصــل، خصوًصــا وأنهــا قــد تَبَنَّ

الرســمي يف عهــد اإلمراطــور قســطنطني، وانتــرت بالتــايل خــارج الجزيــرة العربيــة. 

ــث  ــى بُِع ــا1)1(، حت ــا حوله ــرب وم ــرة، يســكنون ي ــود يف الجزي ــد ظــل اليه ولق

آخــر األنبيــاء يف مكــة، وابتــدأ الــراع الــذي آَل يف النهايــة إىل إخراجهــم مــن تلــك 

األرض. ولعــل قصــة شــعب إرسائيــل هــي األكــر بــروزًا يف الــرد القــرآين، فــا يــكاد 

يخلــو جــزء واحــد مــن أجــزاء املصحــف الثاثــني مــن قصصهــم ومــا يرتبــط بهــا مــن 

أحــداث.  

ــوا محافظــني عــى  ــة، ولقــد ظل كان اليهــود أهــل تجــارة، ولهــم مدنهــم املحصن

انغاقهــم الداخــيل، محتفظــني بالصفــات األوىل التــي نشــأوا عليهــا، وكان لهــم 

ــذه  ــتغلوا ه ــد اس ــؤال، ولق ــاس للس ــم الن ــاوية، يأتيه ــدة س ــل عقي ــم كأه اعتباره

ــفَّ  امليــزة فكتبــوا الكتــاب بأيديهــم واشــرتوا بآيــات اللــه مثًنــا قليــا. ولقــد َمثَّلـُـوا الصَّ

الخفــي يف مقاومــة الدعــوة املحمديــة، حيــث كانــوا املصــدر الروحــي ملــن يتصــدى 

ــك الدعــوة بالجــدل واملاحكــة.   لتل

ــبْي البابــيل املرتبطــة بـــ  تــكاد املصــادر التاريخيــة تُْجِمــع عــى مســألة السَّ

ــط  ــي املرتب ــامل اإلســامي املعــارص فكــرة الوعــد اإلله ــد راقــت للع ــر، ولق نبوخذن

ــورة  ــن س ــات األوىل م ــن اآلي ــث ع ــرى الحدي ــطني، إذ ن ــود يف أرض فلس ــر اليه مبص

ــا يف  ــم م ــة2)1( . ورغ ــات الســيا - ديني ــف يف التحلي ــيَِّد املوق ــح َس ــد أصب اإلرساء ق

هــذا التحليــل والربــط مــن أمــور تــروق للنفــس يف ظــل الهزميــة التــي نعيــش، إال أن 

ــا بتحليــل املحتــوى كمنهــج يكشــف لنــا عــن حقائــق مغايــرة لهــذا املنحــى  التزامن

ــل؛  مــن التأوي

ــىَص  ــِجِد األَقْ ــرَاِم إِىَل الَْمْس ــِجِد الَْح ــَن الَْمْس ــاً مِّ ــِدِه لَيْ ــِذي أرَْسَى ِبَعبْ ــبَْحاَن الَّ )ُس

ــوىَس  ــا ُم ــُر )1( َوآتَيَْن ــِميُع البَِص ــَو السَّ ــُه ُه ــا إِنَّ ــْن آيَاتَِن ــُه ِم ــُه لرُِنِيَ ــا َحْولَ ــِذي بَاَركَْن الَّ

ــَة َمــْن  يَّ ــاُه ُهــًدى لِّبَِنــي إِرْسَائِيــَل أاَلَّ تَتَِّخــُذواْ ِمــن ُدويِن وَكِيــاً )2( ُذرِّ ــاَب َوَجَعلَْن الِْكتَ

1 )1( كانت هناك الكثر من األقوام اليهودية تسكن يرب ومحيطها، ولعل أشهرها: بنو النضر، بنو قينقاع، ويهود خير...  

2 )1( كلمة منحوتة من مصطلحي: السياسة ـ الدين.
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ــاِب  ــَل يِف الِْكتَ ــي إِرْسَائِي ــا إِىَل بَِن ــُكوًرا )3( َوقََضيَْن ــًدا َش ــُه كَاَن َعبْ ــوٍح إِنَّ ــَع نُ ــا َم َحَملَْن

ــا  ــَا بََعثَْن ــُد أُوالُه ــاء َوْع ــِإَذا َج ــرًا )4( فَ ا كَِب ــوًّ ــنَّ ُعلُ ــنْيِ َولَتَْعلُ ــُدنَّ يِف األَرِْض َمرَّتَ لَتُْفِس

ْفُعــوالً )5(  ــاِر وَكَاَن َوْعــًدا مَّ يَ ــأٍْس َشــِديٍد فََجاُســواْ ِخــاََل الدِّ ــا أُْويِل بَ ــاًدا لََّن َعلَيُْكــْم ِعبَ

ثـُـمَّ رََدْدنَــا لَُكــُم الَْكــرََّة َعلَيِْهــْم َوأَْمَدْدنَاكُــم ِبأَْمــَواٍل َوبَِنــنَي َوَجَعلَْناكُــْم أَكْــَرَ نَِفــرًا )6( 

ــِإَذا َجــاء َوْعــُد اآلِخــرَِة لِيَُســوُؤواْ  ــا فَ إِْن أَْحَســنتُْم أَْحَســنتُْم أِلَنُفِســُكْم َوإِْن أََســأْتُْم فَلََه

ــرًا )7((  ــْواْ تَتِْب ــا َعلَ ُواْ َم ــرِّ َل َمــرٍَّة َولِيُتَ ــوُه أَوَّ ــَا َدَخلُ ــواْ الَْمْســِجَد كَ ــْم َولِيَْدُخلُ ُوُجوَهُك

ســورة اإلرساء. 

تُظِْهــُر اآليــات األوىل مــن ســورة اإلرساء أن هنــاك وعديــن مرتبطــني مبســرة بنــي 

ــّو والدمــار؛ فـــ العلــو األول يــأيت بعــد اإلفســاد  إرسائيــل التاريخيــة مــن حيــث الُعلُ

األول، ويُقــى عليــه مــن قبــل عبــاد أويل بــأس شــديد، ثــم يــأيت اإلفســاد الثــاين ليتبعه 

ــاس ســيدخلون  ــِل أن ــم مــن ِقبَ ــاَء وجوُهُه ــأيت وعــد اآلخــرة لتَُس ــم ي ــاين، ث ــو الث العل

املســجد ويتــروا مــا علــوا تتبــرا. 

لقــد ذهبــت التأويــات إىل أن الدمــار األول كان عــى يــد نبوخذنــر، وســيكون 

ــك  ــا تل ــىص بفلســطني، ومل تذكــر لن ــر املســجد األق ــا مــع تحري ــاين مرتافًق الدمــار الث

ــل  ــراق قب ــل يف الع ــي إرسائي ــذي كان لبن ــو ال ــل تشــر إىل العل ــات أي تفاصي التأوي

ــب  الســبي البابــيل، وال أي تفاصيــل أخــرى عــن الطريقــة التــي اســتطاعوا بهــا التغلُّ

ــْم( ســورة اإلرساء / اآليــة 6.  ــرََّة َعلَيِْه ــُم الَْك ــا لَُك عــى غالِبيهــم العراقيــني )ثُــمَّ رََدْدنَ

ماران؟  ان؟ ومتى سيحدث )أو حدث( الدَّ فمتى إذن حدث الُعلُوَّ

نقــرأ يف موقــع آخــر مــن ســورة اإلرساء نفســها: )َولََقــْد آتَيَْنــا ُمــوىَس تِْســَع آيَــاٍت 

ــوىَس  ــا ُم ــَك يَ ــوُن إِينِّ أَلَظُنُّ ــُه ِفْرَع ــاَل لَ ــْم فََق ــَل إِْذ َجاءُه ــي إِرْسَائِي ــأَْل بَِن ــاٍت فَاْس بَيَِّن

ــَاَواِت َواألَرِْض بََصآئـِـَر  َمْســُحوًرا )101( قـَـاَل لََقــْد َعلِْمــَت َمــا أَنــزََل َهـــؤاُلء إاِلَّ رَبُّ السَّ

ــَن األَرِْض فَأَْغرَقَْنــاُه َوَمــن  ــَك يـَـا ِفْرَعــوُن َمثْبُــوًرا )102( فـَـأََراَد أَن يَْســتَِفزَُّهم مِّ َوإِينِّ أَلَظُنُّ

َعــُه َجِميًعــا )103( َوقُلَْنــا ِمــن بَْعــِدِه لِبَِنــي إِرْسَائِيــَل اْســُكُنواْ األَرَْض فـَـِإَذا َجــاء َوْعــُد  مَّ

اآلِخــرَِة ِجئَْنــا ِبُكــْم لَِفيًفــا )104((

إذا كان الوعــد الثــاين ســيتحقق بعــد زوال حكــم فرعــون، فــا بــد إذن أن الوعــد 

األول قــد تحقــق بعــد أن أفســد بنــو إرسائيــل إفســادهم األول وعلــوا علوهــم األول.  

ــى  ــة باملعن ــن اإلحاط ــد م ــن، ال ب ــن والدماري ــل العلوي ــوض يف تفاصي ــل الخ قب

ــل؛  ــة التأوي ــراف بوصل ــبب يف انح ــا الس ــا كان ــني، رمب ــق ملفهوم الدقي
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ما هو اإلفساد؟	 

ما املقصود بـ الِعباد؟	 

اإلفســاد - مبعنــاه الدقيــق - هــو: إهــاك الــزرع دون إعــادة إنتاجــه، وال يجــب أن 

يقتــر تفســر اإلفســاد عــى كونــه مرتبطـًـا بالنظــام األخاقــي؛ لقــد ُوِصــف آدم مــن 

ل أي نظــام اجتاعــي.  ِقبَــِل املائكــة بأنــه مفســد يف األرض قبــل تشــكُّ

أمــا كلمــة: العبــاد، فــا يقتــر معناهــا عــى االنقيــاد والطاعــة، فالعابــد إن كان 

ــَد(  ا مــن )َعِب ــِطيع، أمــا إذا كان مشــتقًّ ــْنَقاد املـُ ــه يعنــي املـُ ــَد( فإن ا مــن )َعبَ مشــتقًّ

فيعنــي الجاحــد املـُــْنِكر1)1(. 

عنــد هــذه النقطــة، وانطاقـًـا مــن التحديــد الذقيــق ملعــاين هــذه الكلــات )كــا 

أظهرهــا تحليــل املحتــوى للــرد القــرآين( ميكــن القــول: 

لقــد جــاء األســباط )أبنــاء يعقــوب( مــن الباديــة ليتصلــوا بأخيهــم يوســف، الــذي 

شــغل منصبًــا ُمِهــاًّ يف دولــة الفرعــون، وليحصلــوا بالتــايل عــى امتيــازات مل يضطــروا 

معهــا للعمــل يف تلــك األرض، فعاشــوا َعالـَـًة عــى مــا يُنتجــه ذلــك املجتمــع الزراعــي، 

وهــذا هــو اإلفســاد األول والعلــو األول. 

ولكــن األمــور مل تســتقر عــى حالهــا بعــد مــوت يوســف، مــا أدى إىل انحدارهــم 

التدريجــي لدرجــة االســتعباد مــن ِقبَــِل قــوم الفرعــون الذيــن أذاقوهــم أقــى صنوف 

الــذل واملعانــاة... وبذلــك تحقــق الوعــد األول. 

ثــم جــاء مــوىس لينقذهــم مــا هــم فيــه، ويـَـرُدَّ لهــم الَكــرََّة عــى فرعــون وجنوده، 

األمــر الــذي أورثهــم أرَضهــم، وأدى إىل اســتقرارهم لفــرتة طويلــة مــن الزمــن، وصلــوا 

خالهــا إىل أعــى درجــات املـُــلك يف عهــد ســليان... وهــذا هــو العلــو الثــاين الــذي 

َنُهــم مــن األرض الُوســطى للجزيــرة وأورثهــم مشــارقَها ومغاربَهــا.  َمكَّ

1 )1( العبــادة يف اللغــة العربيــة تـُـرَدُّ إىل الجــذر عـــَ بـَــ َد، ولكــْن لهــذا الجــذر ِفعــان متقابــان يف املعنــى، فكلــا وردت كلمــة لهــا هــذا الجــذر، 

علينــا أن منيِّزَهــا؛ إىل أي الِفعلــني تعــود: إىل الفعــل: َعبـَـَد، أم إىل الفعــل: َعِبــَد 

َعبَــَد يعنــي: أطــاع، كأن نقــول )إِيَّــاَك نَْعبُــُد وإِيَّــاَك نَْســتَِعنُي )5(( ســورة الفاتحــة، أي: نُطيــع. أمــا َعِبــَد فتعنــي: َجَحــَد وأنكــر، فحــني تــرد اآليــة 

ــَد، أي: إننــي أول  ــَد وليــس مــن َعبَ ُل الَْعاِبِديــَن )81(( ســورة الزخــرف، فالعابــد هنــا كلمــة جــاءت مــن َعِب ــا أَوَّ ــٌد فَأَنَ ــْل إِن كَاَن لِلرَّْحَمــِن َولَ )قُ

املنكريــن الجاحديــن بهــذا، وقــد تــأيت الكلمــة بــذات اللفــظ، إمنــا معنــى كل لفــظ يختلــف حســب املوقــع؛ )قـُـْل يـَـا أَيَُّهــا الَْكاِفــُروَن )1( اَل أَْعبُــُد 

ــا َعبَدتُّــْم )4( َواَل أَنتـُـْم َعاِبــُدوَن َمــا أَْعبُــُد )5( لَُكــْم ِديُنُكــْم َويِلَ ِديــِن )6(( ســورة  َمــا تَْعبـُـُدوَن )2( َواَل أَنتـُـْم َعاِبــُدوَن َمــا أَْعبُــُد )3( َواَل أَنـَـا َعاِبــٌد مَّ

ــا منكــر مــا أنكرتــم، وال أنتــم  ــا أيهــا الكافــرون، ال أطيــع مــا تطيعــون، وال أنتــم مطيعــون مــا أطيــع، وال أن الكافــرون، ومعنــى ذلــك: { قــل ي

منكــرون مــا أنكــر، لكــم دينكــم ويل دينــي }، وعــى هــذا ميكــن قيــاس اآليــة )َوَمــا َخلَْقــُت الِْجــنَّ َواإْلِنــَس إاِلَّ لِيَْعبُــُدوِن )56(( ســورة الذاريــات، 

فليــس املقصــود هنــا هــو أن مــروع الخلــق قائــم عــى الطاعــة، ألن يف النــاس مــن ال يطيــع اللــه، ولكــن هــذه اآليــة تُْحَمــل عــى الحقيقــة 

الوجوديــة التــي مفادهــا أن النــاس مختلفــون؛ منهــم مــن هــو مطيــع للــه، ومنهــم مــن هــو عــاٍص لــه، فكلمــة )يعبــدون( يف هــذه اآليــة تــأيت 

مــن َعبَــَد: أطــاع، وتــأيت يف الوقــت نفســه مــن َعِبــَد: َعــىَص وأنكــر وَجَحــد.    
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وإذا تتبعنــا الــرد التاريخــي للقــرآن، ومــا تبعــه مــن نتائــج ُمتََوقََّعــة ملصــر بنــي 

ــا القــول بــأن وعــد اآلخــرة قــد تحقــق عــى يــد النبــي  إرسائيــل يف الجزيــرة، أمكنن

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وصحابتــه مــن بعــده، حيــث أُخــرج بنــو إرسائيــل من 

يــرب ومحيطهــا، جــراء سلســلة الحــروب التــي ابتــدأت ببنــي قينقــاع والنضــر، ثــم 

مــرت ببنــي قريظــة، وانتهــت بســقوط آخــر معاقلهــم، واملتمثلــة بـــ حصــون خيــر.

خاتمة
متيــز شــعب إرسائيــل بأنــه التجمــع البــري )ورمبــا يكــون الوحيــد( الذي اســتحق 

ــت  ن ــد متكَّ ــن، األرض(. ولق ــة، الدي ــاث )اللغ ــات الث ــه املقوم اســم )شــعب( المتاك

ــا يف  ــن الســيطرة، خصوًص ــة، م ــة الديني ــة، حــني ارتبطــت بالعصبي ــة الدموي العصبي

ظــروف االنقــاب والــراع بــني التجمعــات البدويــة مــن جهــة واملجتمعــات الزراعيــة 

مــن جهــة أخــرى.

ــا بـــ الجزيــرة العربيــة؛ لقــد نشــأ هــذا  يبــدو أن الحــدث التــورايت يرتبــط جغرافيًّ

الشــعب، ووصــل إىل أقــىص درجــات املُلــك، ثــم آلــت بــه الظــروف إىل االنهيــار فــوق 

تلــك األرض. 

ــد مــن الفصــل بــني مــا هــو تاريخــي )يتصــل باملــايض مــن األحــداث( ومــا  ال ب

هــو ســائر ضمــن حركــة التاريــخ؛ فـــاليهودية رشيعــة دينيــة - متاًمــا كــا املســيحية 

ــا  ــة ولَّده ــة عنري ــي حرك ــة فه ــا الصهيوني ــرب، أم ــدت يف أرض الع ــام - ول واإلس

ــث.  ــُر الرأســايل الحدي الع

ــد الحــدُث التاريخــي مســرَة شــعب إرسائيــل، وجعلهــا شــيئًا مــن املــايض،  لقــد قيَّ

وليــس مــن املنطــق أن نقــارن بــني قطبــني ال تجــوز املقارنــة بينهــا؛ مــن الخطــأ أن 

نقــول: )اليهــود والعــرب(؛ فاليهوديــة ديانــة، أمــا العروبــة فـــ هويــة. 

ــد  ــك ق ــن ذل ــطني، ولك ــي أرض فلس ــل التاريخ ــعب إرسائي ــن ش ــزء م ــكن ج س

حــدث بعــد التفســخ الــذي حــل بهــم يف أرض الجزيــرة، ومــن ثــم الخــروج منهــا إىل 

ــع  ــوا يف املجتم ــوا وذاب ــث اندمج ــا، بحي ــراق وفلســطني وغره ــن الشــام والع كل م

العــريب، الــذي هــم جــزء منــه أصــا. أمــا أن فلســطني هــي أرض امليعــاد، وهــي األرض 

التــي كانــت مرحــا للحــدث التــورايت، فذلــك رضب مــن الوهــم.
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المقدمة: 
تعتبــر اريحــا واحدة من أهــم مناطــق الجذب السياحي في العالم، ويعود ذلك أساسا إلـى 
أهميتها الدينية والتاريخية التي ال ينازعها فيها أي بلــد آخــر في العالم فهــي منتجعا شــتويا 
معروفــا للكثير مــن الزائريــن بسبب تاريخها العريــق كاقــدم مدينة في العالم وبسبب طقسها 
المعتدل في فصل الشــتاء, ولكن خالل االنتفاضة االخيــرة وبســبب إغالق المنطقة من قبل 
االسرائليين تراجعــت السياحــة بشــكل واضح سواءء على مستوى الرحــالت اليومية مــن 
الضفة الغربيــة أو السياحــة الدولية لمدينة أريحا القديمة والبحر الميـــت . يوجــد فـي منطقة 
أريحا 102 موقع تاريخي وســياحي , ونصف هــده المواقع تقع في مدينة أريحـا , فهنـاك 

مدينة أريحا القديمة، وجبــل قرنطــل ، وقصر هشام بــن عبد الملك بــن مــروان....الخ. 
شهدت مدينة أريحا تطــورا كبيــرا في مجال السياحــة. بين 1994 و 2000, حيــث تم 
افتتاح كازينــو أريحا عام 1998, وانشــاء شبكة التلفريك التي تسهل صعود السائحين إلى 
جبل “ قرنطــل » وقد وصل عدد السائحين سنويا نحو 250000 إلى 300000 سائح .   
ما زالت مدينة أريحا معبر فلسطين الشرقي منذ القدم، مما يعطي المدينة أهمية خاصة 
كمدينــة حدوديــة تبعد عن الحدود الشرقية )نهر األردن( حوالي 8 كــم، وتبعد عن شواطئ 
البحـــر الميت حوالي 12كــم وعن مدينة القدس حوالي 35 كم وعن مدينة رام اهللا حوالي 
40 كــم وتقـع المدينة على مستوى 280 كــم دون سطح البحر، وهي المركـــز اإلداري 

للمحافظـة )النجوم،2006( . 

ومدينــة أريحــا مــن أقــدم المــدن فــي العالــم وأول تجمــع حضــري فــي التاريــخ البشــري, 
ــرز  ــر األردن يب ــاذاة نه ــع األردن وبمح ــدود م ــى الح ــا عل ــة أريح ــع مدين ــث ان موق حي
أهميتهــا كمدينــة حدودية,فهــي تتوســط الضفــة الغربيــة والمعبــر الوحيــد للفلســطينيين مــن 
والــى العالم,إضافــة الــى أنهــا أخفــض مدينــة فــي العالــم 285 متــر تحــت ســطح البحــر و 

شــتائها الدافــئ جعلهــا مقصــد للســياحة الداخليــة والخارجيــة  )القيصي،2000( .
 

وتسعى هــذه الدراسة إلى زيادة الدخل الفردي الحقيقي والقومي، وإلى تنمية حضارية 
شاملة لكافة المقومات الطبيعيـة واإلنسانية والمادية في البالد، فالتخطيط السياحي ضرورة 
من ضـرورات التنميـة المسـتدامة الرشيدة الذي ُيمكن الدول خصوصا النامية، من المنافسة 
في السوق السياحية الدولية، وبالتـالي فان تخطيط التنمية السياحية تعتبر جزء ال يتجزأ 
من خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية والتي تقتضي إلزام كافــة المؤسسات والوزارات 
واألقاليم واألجهزة اإلدارية الحكومية وغير الحكوميـة بتنفيذ السياسة التنموية السياحية. 
ــروز السياحة كظاهــره حضارية  ــوره بأهميـة بـ فقد ارتبط ظهور التخطيط السياحي وتطـ
ــذه الدراسة  ــرة اقتصادية واجتماعية من ناحية أخرى. وتأتي ه ــة من ناحية وظاه وسلوكي

لتلقي الضوء على معوقــات التطويــر التنمــوي للخدمــات السياحية في مدينة اريحا .
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مشكلة الدراسة :
تتلخص مشكلة البحث في ضعف االتنميــة السـياحة وإمكانيـة تطويرهـــا فـي بعـــض 
االقتصاديات خصوصا في الدول النامية، علما أن أي استثمار في السياحة هــو أســـرع 
ــق لتحقيق االهــداف المرجوة من خطة التنمية، فالتنمية السياحية ليست مهمة أحادية  طريـ
الجانب بمعنـى أنها ليست مهمة وزارة السياحة فقط وإنما مهمة وطنية لمجموعة الوزارات 
والمؤسسـات التـي تشكل حلقات متكاملة تعمل جميعا في اطار التنمية السياحية وتسويقها 

لزيادة ريعها واستثمارها. 
وعلى الرغم من قدم السياحة في منطقة اريحــا إال أنه من المالحظ أن المنطقة ال تزال 
الحركـة  تنشيط  على  تعمل  أن  شانها  من  والتي  السياحية  الخدمات  في  نقص  من  تعاني 
السـياحية يعتقــد أن الظــروف السياسية التي مرت بها منطقة الدراسة لم تشجع المستثمرين 
فـي القطـاع السياحي على االستثمار، ومن المالحظ ان الحركة السياحية في منطقـة اريحا 

آخـذة فـي االزدهار التدريجي بعد بدء عودة الهدوء واألمن إلى المنطقة. 
لذلك فإن تحليل الوضع الراهن لضعف تنمية الخدمات السياحية فـي أريحـا، والكشـــف 
عـــن المعوقات ومحاولة التغلب عليها، والحد منها، وبناء إستراتيجية مستقبلية، ُيعد صلب 

هــذه الدراسة وتركيزهــا األساسي. 

اهمية البحث واهدافه : 
تنبـــع أهميــــة هــــــذه الدراســــة مـــــن أهميــــة الســــياحة نفســــها التـــي تحتــــــل 
أهميــــــة كبيــــــرة كنشــــــاط اقتصــــادي وظــاهــرة إنســــانية فــــي مختلــــف دول العــالم، 
فــإلى جانــب أثارهــا االقتصــادية علــى الدولــة أو المنطقـــة والتـــي تتمثــل فـــي زيــادة 
المـــــوارد مـــــن النقــــد األجنبـــــي، وتنشـــــيط الحركـــــة االقتصادية وتوفير فرص العمل 
وزيادة االستثمارات، وتحسين ميـــزان المـــدفوعات، فـإن لهـا أثــــارا جتماعيــــة وثقافيــــة 
وسياســــية وبيئيــــة، لــــذلك تســــعى هــــذه الدراســــة الــــى تجنــــب معيقــــات التســـــويق 
الســـــياحي مـــــن أجـــــل تعظـــــيم أثارهـــــا اإليجابيـــــة، مـــــن خـــــالل اســـــتراتيجيات 
التنميـــــة السياحية، والتسويق السياحي والتي تهدف إلى زيادة واستمرار التدفق السياحي 

إليها.
كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل: 

كونهــــا تــــرتبط بــــالواقع الفلســــطيني الــــداخلي الــــذي يعتبــــر غنيــا بــــالمرافق . 1
الســــياحية ولكــــن االســــتفادة منهــــا ليســــت حســــب المتوقــع والمــأمول لــــذلك 
ــويق السـياحي فـي األراضـي  فــــإن معرفــــة  المعوقات التي تواجه عمليـة التسـ

ــذه الصعوبات. ــوة أولـى في سبيل التغلب على ه ــد خطـ ــطينية تعـ الفلسـ
المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية على ان تبقى صالحة لألجيال القادمة. . 2
األهمية التاريخية والحضارية والسياحية التي تتمتع بها مدينة اريحا. . 3
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أهداف الدراسة :
وتتجلى اهمية البحث في طبيعة األهداف التي يسعى إلى تحقيقها وأهمها: 

تحديد المعوقات والمشاكل التي تعاني منها الخـدمات والمرافـق السياحية في مدينة . 1
اريحا. 

مفهوم التنمية السياحية  .. 2
3-اســتعراض االهميــة الحضاريــة والثقافيــة للســياحة ، وعوامــل الجــذب الســياحي . 3

ومقوماته.
ــي . 4 ــق االســتثمار ف ــام تحقي ــة ام ــف عقب ــي تق ــل االســرائلية الت اســتعراض العراقي

ــياحي . القطــاع الس
ما هو دور وزارة السياحة في اعادة تاهيل وترميم المواقع االثرية والسياحية. . 5
 تقديم نتائج وتوصيات يمكن أن تكون مفيدة في اغنــاء التجربـة الفلـسطينية فـي . 6

ــة الســياحية . مجـال التنمي

مصطلحات الدراسة :
الترفيــه  والثقافــة  بهــدف  الى مكان  انتقال اإلنسان من مكان  السياحة : عبارة عن 

ــم. ــي العال ــياحية ف ــن الس ــى االماك ــالع عل واالط
تدعم  التي  للسائح،  األقصى  الرضــاء  إلى  تتطلع  التي  التنمية  هي  السياحية:  التنمية 
توفير المنـافع االقتصادية واالجتماعية للمجتمع المحلي، مع اإلدارة المثلى لجميع الموارد 

 )WTO, 1992(  والحفـاظ عليها وحمايتهـا 
التخطيط السياحي : وضع خطة للتنمية السياحية في منطقة اريحا في مستوى تخطيطي 
التراثية  للموارد  األمثل  باالستثمار  المنطقة،  في  للتنمية  محددة  أهــداف  لتحقيق  معـين، 
الثقافيـة والطبيعيـة المتاحة ألقصى درجات المنفعة االقتصادية للمجتمع المحلي، ومتابعة 
وتوجيه وضبط هــذا االستثمار إلبقائه ضمن دائرة المرغوب والمنشود في ظــل اإلمكانات 
المتاحة والعمل على منـع حـــدوث أي نتائج أو آثار سلبية ناجمة عن هــذا االستثمار خالل 
والطلب  )الموارد(  العرض  بين  التوازن  تحقيـق  مـع  المختلفة  السياحية  التنمية  مراحل 
)رغبات السائح(، ومراعاة أحقية األجيـال القادمـة فـي االنتفاع واالستمتاع بهذه الموارد 

ــراني، 2009( . )الزه

السائح : هــو الشخص الذي يسافر خارج محل اإلقامة األصلي أو االعتيادي وألي 
سـبب غيـرالمكسب المادي أو الدراسة سواء كان في داخل بلده » السائح الوطني » أو في 
بلد غيـر بلـده “ السائح األجنبي » ولفترة تزيد عن 24 ساعة وان تقل عن ذلك فهو يعتبر 

قاصد للتنزه )سرحان، 1988( .
 

المكان السياحي: هــو المكان الذي يتميز بوظيفته السياحية والذي يقصده االفـــراد او 
الجماعـات البشرية لقضــاء وقت فراغهم بغض النظــر عن طبيعة النشاط الذي يمارسونه 

هناك وعن الـدافع المباشر لزيارته والفترة التي يمكثونها فيه )موسى، )1995 ( .
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التنمية السياحية :
حاجات  إلشباع  والخدمات  التسهيالت  توفير  انها  على  السياحية  التنمية  تعرف 
ورغبـاتالسياح وتشمل كذلك بعض تأثيرات السياحة مثل: خلق فرص عمل جديدة ودخول 
جديدة،وجميع األنماط المكانية للعرض والطلب السياحيين كالتوزيع الجغرافي للمنتجعـات 
التنمية  تأخذ  المختلفة.كمــا  السياحة  وتأثيرات  والحركــةالسياحية،  التـــدفق   ، السـياحية 
السياحية أشكاال وصورا عديـدة تختلف من منطقة الى أخرى، فهنالك المنتجعات الجبلية 
والساحلية ومناطــق الينابيع الحارة، ومدن الترفيه والمنتزهات الوطنية، كذلــك فان بنــاء 
المطاعم والفنادق والمطارات والطـــرق ألغـــراض خدمة السياح وحركة السفر بشكل كلي 
أو جزئي هي أيضا أشكاال أخرى للتنمية السياحية ويمكن أن تعد وتنفذ بطــرق ومقاييس 

)2003 )غنيم وسعد،  مختلفة.  ومعدالت 

األهمية الحضارية والثقافية: 
تبـــرز هـــذه األهميـــة فـــي انتشـــار حضـــارات وثقافـــات الشـــعوب بـــين مختلـــف 
االقـــــاليم فـــــي العـــــالم وان السياحة تبرز في كونها تساعد على زيادة هــذه المعرفـة عـــن 
طريـق زيـادة معرفـة الشـعوب ببعضـها الــبعض وتقويــة العالقــات وتقريــب العالقــات 
وتقريــب المســافات بــين الشــعوب وتــؤدي الســياحة الــى الســفر فــي اعمــاق تــاريخ 
الشــعوب القــديم والتعــرف عليــه بشــكل اوســع وافضــل ممــا يــؤدي ذلــك الــى زيادة 
الى  الشعوب، مما يؤدي  لهذه  التاريخي وحمايته من االندثار والنسيان  بالتراث  االهتمام 

زيـادة التواصل واالتصال بين الشعوب)غنيم، وسعد، 1999، ص22(

دور العنصر البشري في العملية السياحية :
ان استقبال السياح في المواقع السياحية يتطلب اإللمام الكبيـر بالـدور المطلـوب مـن 
العنصر البشري عند بدء العملية السياحية وحتى نهايتها، كما يمتد دور العنصر البشري 
ليشـمل فهم حاجات ورغبات السياح وتهيئة البيئة السياحية المحيطة إلشباعها على اكمــل 
المراقب  الزائر  المثال،  سبيل  المنشودة.على  السياحية  االهــداف  انجاز  يحقق  وبما  وجه 
إلحدى المواقع السياحية ال بد ان يالحظ ان هنا تعاونا وتنسيقا بين االفراد الذين يقومون 
بتقديم الخدمات مباشـــرة للسـياح القادمين وبين من يديرون هذا الموقع أو المكان السياحي 
أو ذاك، بل ان األمر يتعـــدى وجـــود تعاون وتنسيق بين الدليل واإلدارة المركزيــة للموقع 
الى تكامل عمل الدليل أو الموظــف الى مدير المطعم والعاملين فيه ومقدمي المشروبات 
وحتى السائق الذي احضر مجموعة السياح للموقع بل الى الجمهور المحيط بهم من أهالي 

المنطقة السياحية وهكذا. 
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عوامل الجذب السياحي ومقوماته  :   
النقص  فلسطين  في  السياحة  لموضوع  التطــرق  عند  ذهننا  عن  يغيب  ال  أن  يجــب 
الواضح في المراجع والكتب العربية عن منطقة الدراسة، في الوقت الذي نعثر فيه علـى 
الكـم الملفـت للنظر من الكتب والكتيبات والنشرات المصورة الصادرة عن إسرائيل والتي 
تتنـاول فلسـطين وتاريخ اليهود بشكل جذاب ومدروس بغرض جذب السياح إلى إسرائيل. 
ومن جهة أخرى بالرغم من تميز منطقة الدراسة بسياحة متنوعة ودائمة على مدار 
القطاع  أن مخصصات  كما  الحكومي،  االهتمام  من  الكافي  بالقدر  تحظ  لم  أنها  إال  العام 
السـياحي مـن االستثمارات متواضعة للغاية, مما أدى إلى انخفاض مساهمته الوطنية فـي 
اسـتقطاب السـياح الخارجيين من دول العالم. فبعض الدول كالمكسيك واليونان تعتمد على 
السياحة في تخفيف العجـز فـي ميزانهـا التجاري، ودول أخرى كإسبانيا وإيطاليا وسويسرا 
وبريطانيا تعتبر السياحة فيها من الصـناعات التصديرية، تعد دراسات الحركة السياحية 
من الدراسات الجغرافية األكثر ديناميكيـة وتغيـــرا، وذلك الرتباطها بالظــروف السياسية 
)الجغرافية السياسية( من جهة. ومن جهة أخـرى شـهدت دراسات الحركة السياحية تطورا 
واضحا في كثير من بلدان العالم المتقدم لما لها من أهميـة، إال أن هــذه الحركة العلمية لم 

يشهدها كثير من بلدان الدول النامية.
 

ماهي المعيقات الداخلية التي تعيق تطوير القطاع السياحي في فلسطين؟
هنالــك سلســلة مــن المعيقــات الداخليــة عــدا المعيقــات االســرائيلية والمتمثلــة باســتمرار 
ــي القطــاع الســياحي، ويجــب  ــة االســتثمار ف ــى عــدم الوعــي باهمي ــة ال االحتــالل، اضاف
العمــل علــى تعميــق الوعــي باهميــة الســياحة بمــا فــي ذلــك تطويــر ثقافــة الســياحة ليــس 
ــة  ــق بيئ ــام ويجــب ايضــا خل ــه ع ــان الفلســطيني بوج ــن لالنس ــتثمر ولك ــدى المس ــط ل فق
ســياحية مناســبة وصديقــة للســائح ومــن جانــب اخــر يتعلــق بتطويــر المرافــق الســياحية 
لتتــالءم مــع احتياجــات الســائح وذوقــه والعمــل المركــز مــن اجــل خلــق دليــل ســياحي قادر 
وكفــؤ ومؤهــل بالعديــد مــن اللغــات بمــا فــي ذلــك خلــق ثقافــة عامــة لــدى التاجــر وســائق 
التاكســي والحافلــة العموميــة هــذه قضايــا تشــكل معيقــات للعمــل فــي المرحلــة المقبلــة. ان 
التنميــة الســياحية تقــاس باقامــة الســائح وصرفــه فــي المناطــق الفلســطينية وليــس باعــداد 
الســياح فحســب ولكــن بالمبالــغ التــي يصرفهــا هنــا وهــي مؤشــرات للتنميــة الســياحية فــي 

االراضــي الفلســطينية.

مامدى تأثير القطاع السياحي المحلي باالزمة المالية التي تعيشها البالد وكذلك االزمات المالية العالمية؟
ال شــك بــان القطــاع الســياحي تأثــر كغيــره مــن القطاعــات االقتصاديــة مــن االزمــة 
ــي انحســار اعــداد الســياح  ــر تكمــن ف ــرا ومصــادر التاث ــا تأث ــه اقله ــة رغــم ان االقتصادي
ــا  ــياحة كم ــح الس ــة تصب ــات االقتصادي ــروف االزم ــي ظ ــادة ف ــن وع ــن والداخلي الوافدي
لــو انهــا شــيء كمالــي ومــع توفــر المصــادر الماليــة لــدى النــاس دائمــا فانهــا ) النــاس( 
تتراجــع عــن تنظيــم الرحــالت الداخليــة والقيــام بالســياحة الداخليــة, اذ ان تنميــة الســياحة 
ــة  ــة باالضاف ــة وال تقــل باهميتهــا عــن الســياحة الخارجي ــة كامن التــي هــي باالســاس طاق
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الــى االهــداف االخــرى وهــي تعميــق معرفــة االنســان الفلســطيني باالماكــن والمســاهمة 
ــاد  ــر االقتص ــة تدوي ــي عملي ــاهمة ف ــالل المس ــن خ ــة م ــة الداخلي ــة االقتصادي ــي التنمي ف
ــال  ــوض قلي ــا تع ــة كونه ــياحة الداخلي ــة الس ــي اهمي ــاش االقتصــادي وتات ــي واالنع الداخل
عمــا تخســره الســياحة الدوليــة خــالل حــدوث االزمــات الماليــة العالميــة وال بــد مــن تطوير 
ــة مــن خــالل تاهيــل مقاصــد ســياحية تتناســب مــع اذواق النــاس  شــروط الســياحة الدولي
ومتطلباتهــم وتجــاوز الظواهــر الســلبية المتمثلــة باســتغالل وخلــق برامــج خاصــة لتشــجيع 
الســياحة العائليــة علمــا بانــه ال صالحيــات لــوزارة الســياحة واالثــار فــي الرقابــة او تحديــد 
االســعار للســلع التــي تبــاع فــي المطاعــم والمناطــق الســياحية, غيــر انــه ال بــد مــن خلــق 
الوعــي الحقيقــي لــدى المســتثمر باهميــة ان تتناســب االســعار مــع االحتياجــات واالمكانيات 
 االقتصاديــة وايضــا خلــق برامــج متنوعــة تاخــذ بعيــن االعتبــار امكانيــات النــاس الماليــة.

كيف تشجع الوزارة على تطوير السياحة الداخلية وبخاصة في مدينة اريحا ؟
ان الســياحة الداخليــة تشــكل رافــدا هامــا فــي الســياحة بشــكل عــام وهنــاك عمــل دؤوب 
لتطويــر امكانيــات الســياحة الداخليــة مــن خــالل خلــق مقاصــد ســياحية تلبــي احتياجــات 
الســياحة العائليــة والتعليميــة والطالبيــة ولوحــظ خــالل الســنوات الماضيــة وجــود توجــه 
ــي  ــراج االمن ــد االنف ــيما بع ــن س ــات الوط ــاء محافظ ــل ارج ــوال داخ ــعبنا بالتج ــدى ش ل
المحــدود الــذي طــرأ مؤخــرا علــى ذلــك وينشــط ذلــك بخاصــة خــالل االعيــاد والعطــالت 
ــن المــدن والمحافظــات بقصــد التعــرف  ــون بي ــد مــن الســياح يتنقل ــاك مزي الرســمية وهن
ــارة محافظــات  ــى وجــود برامــج تشــجع فلســطينيي عــام 48 لزي ــة ال والتســوق باالضاف
الضفــة الغربيــة خصوصــا مــدن جنيــن وطولكــرم وقلقيليــة ونابلــس والخليــل وتنبــع اهميــة 
ــاك  ــة وهن ــارات الطالبي ــدا رئيســيا فــي مواســم الزي ــة والتــي تشــكل راف الســياحة الطالبي
عشــرات االف الطــالب يــزورون المواقــع االثريــة والتاريخيــة ومناطــق االســتجمام, امــا 
ــاريع  ــام بمش ــالل القي ــن خ ــك م ــجع ذل ــوزارة تش ــان ال ــي رام اهللا ف ــة ف ــياحة الداخلي الس
اعــادة تاهيــل وترميــم للمواقــع االثريــة كمواقــع جــذب ســياحي فعلــى ســبيل المثــال فــي 
ــم تاهيــل موقــع الشــيخ احمــد القطراوانــي الواقــع مــا بيــن بيرزيــت  الســنوات االخيــرة ت
ــك  ــة وكذل ــة تســتقبل الســياح خصوصــا الســياحة العائلي ــة وتراثي ــة اثري – عطــارة كحديق
ــون دورا  ــا عي ــا منه ــة اليه ــا بهــدف جــذب الســياحة الداخلي مناطــق جــرت اعــادة تاهيله
ــة فــي مديتنــي رام اهللا والبيــرة وتاهيــل كنســية القديســة  ــان تاريخي ــم تاهيــل مب القــرع وت
مريــم بمدينــة البيــرة وتاهيــل متحــف رام اهللا وفتحــه للــزوار والــذي يعتبــر احــد المقاصــد 
ــع  ــد مــن المواق ــل العدي ــم وتاهي ــب ترمي ــى جان ــة وال ــة الطالبي الرئيســية للســياحة الداخلي
االثريــة فــي منطقــة رام اهللا وعــدد مــن المقامــات التاريخيــة وبالتعــاون مــع المؤسســات 
غيــر الحكوميــة والبلديــات لتطويــر مســارات ســيايحة كالمســار الصوفــي وبالتعــاون مــع 
ــدة كمســار  ــت ريمــا وواد صري ــى بي ــد مــن بيرزيــت حت ــذي يمت ــة وال مؤسســات الروزن
طبيعــي بــدأ يصبــح ضمــن المســارات الســياحية الداخليــة ويقــع مــا بيــن كفــر الديــك وديــر 
بلــوط وعيــن عريــك ضمــن قائمــة اولويــات وزارة الســياحة ومناطــق اخــرى فــي غــرب 
ــي  ــن االهال ــادرة م ــر بمب ــة رأس كرك ــي قري ــة راس ســمحان ف ــل قلع ــا تأهي رام اهللا منه
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والتعــاون مــع الــوزارة والمؤسســات وكذلــك يتــم العمــل علــى اعــادة تأهيــل قلعــة نعليــن 
بالتعــاون مــع البلديــات واالهالــي والمؤسســات وهنالــك العديــد مــن مشــاريع الترميــم فــي 

المحافظــة تنتظــر التمويــل مــن قبــل المؤسســات المانحــة.

ماهو دور وزارة السياحة في تشجيع االستثمار في القطاع السياحي وفي تعزيز االقتصاد المحلي؟
تقــوم وزارة الســياحة بــدور مؤكــد فــي تشــجيع االســتثمار فــي هــذا القطــاع مــن خــالل 
ــي هــذا  ــة االســتثمار ف ــى اهمي ــاه المســتثمرين ال ــت انتب ــى لف سلســلة اجــراءات تهــدف ال
ــتغلة بشــكل  ــر المس ــية غي ــات الرئيس ــد القطاع ــياحة اح ــار ان الس ــح باعتب ــال المرب المج
عــام ويتأتــى هــذا الــدور مــن خــالل مــا تقــوم بــه الــوزارة خــالل المؤتمــرات التــي عقــدت 
ــاه  مــن اجــل تنميــة االســتثمار فــي فلســطين وفــي هــذه المؤتمــرات لفتــت الــوزارة االنتب
ــة  ــة االســتثمار الســياحي فــي البــالد وخصوصــا فــي القطــاع الفندقــي باالضاف ــى اهمي ال
ــاك سلســلة مــن  ــق الســياحية االخــرى وهن ــي المراف ــى مجــاالت االســتثمار الخــاص ف ال
االعفــاءات الضريبيــة التــي تقــوم بهــا الــوزارة مــن اجــل تشــجيع االســتثمار فــي الســياحة 

وذلــك انطالقــا مــن سياســة الحكومــة فــي تشــجيع االســتثمار فــي مجــاالت الســياحة.
  

كيف يمكن االستفادة من اهمية فلسطين على الخارطة السياحية العالمية؟
لفلســطين اهميــة فريــدة فــي الكــون وهــي المنطقــة التــي شــكلت علــى مــدى العصــور 
الماضيــة جســرا بيــن القــارات الثــالث والحضــارات االنســانية يمتــد عمرهــا الــى اكثــر 
مــن مليــون عــام وهــي مهــد الديانــات الســماوية باالضافــة الــى التنــوع الفريــد فــي الثقافــات 
التــي نشــأت علــى ارض فلســطين وامتزجــت وكونــت الثقافــة الفلســطينية والتــي تتشــكل 
مــن فسيفســاء فريــدة وهــذه خاصيــات متميــزة لفلســطين بــال شــك احــدى المقومــات الدائمــة 
لتطويــر فلســطين باعتبــار ان فلســطين تشــكل مصــدر جــذب والهــام لــكل شــعوب االرض.

ما هي العراقيل االسرائيلية التي تقف عقبة امام تحقيق االستثمار في القطاع السياحي؟
العراقيــل االســرائيلية كثيــرة اهمهــا اســتمرار االحتــالل الطويــل الــذي مــا زال 
مســيطرا علــى االرض الفلســطينية وهــو معيــق لالســتثمار الســياحي انطالقــا مــن التعريف 
البســيط للســياحة بانهــا التجــوال الحــر فاالحتــالل يضــع معيقــات موضوعيــة امــام تنميــة 
القطــاع الســياحي فــي فلســطين والتــي تبــدأ بالســيطرة علــى الحــدود مــع الــدول المجــاورة 
ــي الدخــول الحــر لالراضــي الفلســطينية  ــر والتدخــل المباشــر ف ــى المعاب والســيطرة عل
ــلة  ــر سلس ــالل عب ــة لالحت ــنوات الطويل ــر الس ــت عب ــي تمثل ــة والت ــات الداخلي ــم المعيق ث
ــدن  ــق وم ــام لمناط ــالق ت ــز واغ ــالق والحواج ــات االغ ــا سياس ــق منه ــراءات وعوائ اج
كمــا جــرى فــي فتــرة االنتفاضــة الثانيــة حيــث فــرض االغــالق المشــدد علــى العديــد مــن 
ــدار  ــى م ــا عل ــل حوصرت ــس والخلي ــي نابل ــي محافظت ــة ف ــطينية وبخاص ــق الفلس المناط
ســنوات عديــدة وهــذه االفعــال شــكلت معيقــات موضوعيــة امــام تدفــق الحركــة الســياحية 
باالضافــة الــى الدعايــة االســرائيلية المضــادة ضــد الســياحة الفلســطينية والتــي تقــوم علــى 
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تســريب معلومــات مضللــة للســياح مــن اول دخولهــم نقــاط العبــور االســرائيلية مــن خــالل 
ــت  ــراءات بقي ــذه االج ــم ه ــطينة رع ــي الفلس ــول االراض ــن دخ ــم م ــم وتحذيره تخويفه
ــول  ــات ويمكــن الق ــي اصعــب االوق ــدة وهــو قطــاع تمــرس ف الســياحة الفلســطينية صام
ان قطــاع الســياحة الفلســطينية لــه الكثيــر مــن الخبــرة تمكنــه مــن اجتيــاز االزمــات وهــو 

قطــاع واعــد للمســتقبل.

المعوقات التي تواجه السياحة في مدينة اريحا : 
شــهدت فلســطين تحــركًا ســياحيًا علــى مــر العصــور ، ولكــن هنــاك الكثير مــن العوامل 
والظــروف التــي أعاقــت الســياحة وســلبتها حقهــا مقارنــة مــع مــا حققــه العالــم فــي هــذا 

المجــال ، ويمكــن تقســيم هــذه المعوقــات إلــى قســمين رئيســيين : 

أواًل : معوقات داخلية وتتمثل في النقاط التالية : 
نقص المرافق والخدمات التي تدعم حركة السياحة . . 1
نقــص رؤوس األمــوال الفلســطينية التــي تقــدم علــى مشــروعات اســتثمارية تخــدم . 2

مجــال الســياحة بحكــم الظــروف المحيطــة والغيــر مشــجعة .
ــر . 3 ــث ال يتواف ــي  ، حي ــة واالقتصــاد الوطن ــي تدعــم التنمي ــة الت نقــص مــواد البيئ

فــي القطــاع مــوارد معينــة كالذهــب والحديــد وغيرهــا مــن المعــادن ذات القيمــة 
ــه  ــيطر علي ــذي تس ــي وال ــاز الطبيع ــافات الغ ــض اكتش ــتثناء بع ــة باس االقتصادي

ــرائيلية . ــوات اإلس الق
ــال . 4 ــى إهم ــا أدى إل ــياحية مم ــة الس ــي والثقاف ــطيني للوع ــن الفلس ــار المواط افتق

المناطــق الســياحية واألثريــة . 
  

   ثانيًا : معوقات خارجية : وتتمثل في النقاط التالية : 
ــاة فــي قطــاع . 1 ــى شــتى مجــاالت الحي ــار ممارســاته عل االحتــالل اإلســرائيلي وآث

غــزة بمــا فيهــا مجــال الســياحة وهــذه الممارســات تتمثــل فــي اإلغــالق الشــامل 
للمناطــق الفلســطينية والتحكــم فــي المعابــر باإلضافــة إلــى هــدم كل عوامــل 
االســتقرار واألمــن ممــا أثــر ســلبًا علــى حركــة الســياحة وحريــة التصــرف مــع 

ــرة . ــياحية المتوف ــات الس المقوم
نقــص رؤوس األمــوال الخارجيــة المســتثمرة التــي تدعــم قطاعــات التنميــة . 2

والتطويــر وذلــك بســبب الوضــع الغيــر مســتقر فــي القطــاع ..
بالرغــم مــن هــذه المعوقــات فإنــه البــد مــن العمــل علــى وضــع خطــة لتنميــة القطــاع 
الســياحي فــي فلســطين وخصوصــًا فــي قطــاع غــزة وبالتحديــد تنميــة ســاحل قطــاع غــزة 

ســياحيًا . وهــذا مــا ســيتم دراســته خــالل فصــول الدراســة .
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ماهو دور الوزارة في اعادة تأهيل وترميم المواقع االثرية والسياحية؟
  

ــل  ــذ برنامــج ضخــم لتاهي ــوزارة قامــت بتنفي ــة مــن عمــل ال ــى مــدار 15 ســنة ماضي عل
وترميــم للمواقــع االثريــة وتاهليهــا كمصــدر جــذب ســياحي مثــل الحدائــق االثريــة وفــي 
هــذا االطــار نفــذت الــوزارة اعمــاال تزيــد عــن 200 موقــع اثــري وتراثــي فــي الضفــة 
ــم وتاهيــل مواقــع  ــة وترمي ــان تاريخي ــل مب ــم وتاهي ــة وغــزة وشــملت اعمــال ترمي الغربي
ــة  ــع االثري ــي مجــال ادارة المواق ــك اجــراء الدراســات الالزمــة خصوصــا ف ــة وكذل اثري
ــال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــع ومنه ــة للمواق ــج ترويجي ــر برام ــب تطوي ــى جان ــياحية، ال والس
اعــادة تاهيــل وترميــم مواقــع فــي اريحــا كموقــع تــل الســلطان فــي اريحــا القديمــة ومــن 
خــالل برنامــج تعــاون مــا بيــن دائــرة االثــار الفلســطينية وجامعــة رومــا وايضــا تــم اعــادة 
ترميــم موقــع قصــر هشــام الــذي كان مهجــورا فــي ســنوات االحتــالل واصبــح اهــم موقــع 
اثــري لجــذب الســياحة وبخاصــة الداخليــة وقــد جــرت اعمــال ترميــم وتاهيــل فــي الموقــع 
ــة اليونســكو  ــى راســها منظم ــة وعل ــات الدولي ــن الجه ــد م ــع العدي ــاون م التاريخــي بالتع
وجامعــة شــيكاغو وبدعــم دولــي متعــدد وهنالــك مواقــع اخــرى تــم تأهيلهــا شــملت مواقــع 
فــي مــدن جنيــن ونابلــس وبيــت لحــم والخليــل وجــرى ذلــك بالتعاون مــع بعض المؤسســات 
غيــر الحكوميــة وفــي المناطــق التاريخيــة مثــل لجنــة اعمــار الخليــل ومركــز حفــظ 
التــراث الثقافــي فــي بيــت لحــم باالضافــة الــى مركــز رواق ومؤسســة التعــاون فــي القــدس 
ــم انجــاز برنامــج طمــوح  ــة فــي المجــال, كمــا ت ــة العامل ــد مــن المؤسســات المحلي والعدي
فــي ترميــم المواقــع االثريــة ليــس لغــرض تاهيلــه كموقــع ســياحي ولكــن بهــدف الحفــاظ 
عليــه باعتبــاره احــد مــوارد التنميــة المســتقبلية فــي فلســطين وباعتبــاره جــزءا ال يتجــزأ 
مــن الهويــة الثقافيــة الفلســطينية ومشــروع ترميــم تــل بالطــة كان مــن اهــم المشــاريع التــي 
نفــذت علمــا بــان هــذه المواقــع االثريــة تديرهــا وزارة الســياحة واالثــار وتحــول عائداتهــا 
الماليــة الــى موازنــة وزارة الماليــة واننــا ال نتطلــع الــى االيــرادات المباشــرة مثــل التذاكــر 

ولكــن الدخــل غيــر المباشــر مــن خــالل تعزيــز الجــذب للحركــة الســياحية.

النتائج :   
انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها ما يلي: 

انخفاض الدخل االقتصـادي لألسـر الفلسـطينية يقلـل مـن معـدالت قيـام األسـرة . 1
بأنشـطة سياحية داخلية.  

إن ارتفــاع تكــاليف الســياحة الداخليــة مثــل ارتفــاع تكلفــة المواصــالت يحــد . 2
مــن نمــو وتطــور السياحة الداخلية في األراضي الفلسطينية 

إن وجـــود األمـــن الــــداخلي يسـاهــم فـي نشــــر الطمأنينـة ويسـاهــم فــــي تطـــوير . 3
الفلسطينية  الداخليــــة  السـياحة 

إن الحواجز واالغالقات االسرائيلية تعطل حركة السياحة الداخلية الفلسطينية . 4
إن المناخ المعتدل في فلسطين يمثل عامل جذب سياحي للسائحين. . 5
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التوصيات: 
في ضوء نتائج الدراسة توصلنا للتوصيات التالية: 

 ضـــــرورة ســـــعي الســـــلطة الفلســـــطينية بالتعـــــاون مـــع مكاتـــــب الســـياحة . 1
فـــــي التعريـــــف بمقومـــــات الجذب السياحي والمحافظة عليها وتطــويرها. 

 ضــرورة وجــود منظمــات داعمــة ومحفــزة للســياحة الداخليــة فــي األراضــي . 2
الفلســطينية تقــوم  بدورها في الحفاظ على مقومات الجذب السياحي في األراضي 

الفلسطينية 
 ضــــرورة توعيــــة المــــواطنين بأهميــــة المحافظــــة علــــى مقومــــات الجــــذب . 3

الســياحي فــي األراضــي  الفلسطينية من خالل المحافظة عليها ونظافتها وحمايتها 
من االتالف. 

العائالت . 4 لجذب  السياحية  المرافق  عند  الترفيهية  المشاريع  بعض  قيام  ضرورة 
واالطفال 

 ضـــــرورة تخصـــيص حـــافالت فـــي المـــــدن والقـــــرى لنقـــــل المـــــواطنين . 5
باســـــعار معقولـــــة لمنـــاطــق  الجذب السياحي من أجل تشجيع السياحة الداخلية 

في ظــل ارتفاع أجور المواصالت .
ضـــرورة االهتمــــام بــــالبنى التحتيـة فــــي المنــاطق التـي فيهــا مرافــــق سـياحية . 6

مثــــل تعبيــــد الطــــرق  ومد شبكات اتصاالت وكهرباء إلى غيره من الخدمات 
. الالزمة 

ضـــــرورة أن تكـــــون أســـــعار الســـــلع الســـــياحية فـــــي األمـــــاكن الســـياحية . 7
معقولـــــة وفـــــي متنـــــاول  السائحين .

ضرورة توفير األمن الداخلي وخاصة في المناطــق التي فيها مرافق سياحية في . 8
فلسطين .

االحـتالل . 9 معاملـة  سـوء  حول  االسرائيلي  االحتالل  ممارسات  فضح  ضرورة 
للسـياح وتـــدميره  المنهجــي لالثــار وسرقتها أمام الرأي العام العالمي. 

ضــــرورة وجــــود تخصــــص لالرشــــاد الســــياحي فــــي الجامعــــات والكليــات . 10
القطاع  تنمية  على  قادرين  سياحيين  مرشدين  تخريج  قــادرعلــــى  الفلســــطينية 

الفلسطيني السياحي 
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الخصائص المناخية لمدينة أريحا

إعداد :
أ. مصطفى راشد محمد جرار)1( 

والبروفيسور محمد سعيد قروق)2( 
و أ.د عبد المالك السلوي)3(.

1 - طالب دكتوراه بجامعة الحسن الثاين املحمدية – الدار البيضاء اململكة املغربية، تخصص التغرات املناخية والتنمية املستدامة.

2  - أســتاذ علــم املنــاخ بجامعــة الحســن الثــاين املحمديــة – الــدار البيضــاء اململكــة املغربيــة، واملســؤول عــن وحــدة بحــث وتكويــن دكتــوراه 

املنــاخ والتنميــة املســتدامة.

3 - أستاذ علم املناخ بجامعة الحسن الثاين املحمدية – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية. اململكة املغربية. 
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الملخص:
ــم  ــدن وأقالي ــي م ــن باق ــة ع ــة مختلف ــص مناخي ــا بخصائ ــة أريح ــزت مدين متي

ــج عــن  ــز النات ــة بشــكل خــاص، وفلســطني بشــكل عــام وهــذا التمي الضفــة الغربي

ــت  ــك أصبح ــة لذل ــن، ونتيج ــرايف املتميزي ــا الجغ ــا وموقعه ــكاين ألريح ــع امل املوض

منطقــة أريحــا ذات منــاخ جــاف تعــاين فيــه املدينــة مــن شــح التســاقطات املطريــة 

ــة  ــف املظاهــر الطبيعي ــذي انعكــس عــى مختل ــر ال ــاع درجــات الحــرارة األم وارتف

للمنطقــة وخاصــة جفــاف الرتبــة ونوعيــة الغطــاء النبــايت الطبيعــي الــذي يســود يف 

املنطقة،مــن أجــل ذلــك هــدف هــذا البحــث إىل دراســة الخصائــص املناخيــة العامــة 

لعنــارص املنــاخ التــي تتميــز بهــا أريحــا. 

ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم تقســيم البحــث إىل ثاثــة محاور رئيســة، حيــث تناول 

املحــور األول أهــم الخصائــص الطبيعيــة ملنطقــة أريحــا: كاملوقــع والطبوغرافيــا. أمــا 

املحــور الثــاين فتنــاول العنــارص املناخيــة الحراريــة وهــي: اإلشــعاع الشــمي بأنواعــه 

الرئيســية ) الــكيل، املنتــر، املبــارش،و اإلشــعاع الشــمي يف قمــة الغــاف الجــوي(، 

ــك متوســطات كل مــن  ومعــدالت الحــرارة ومتوســطاتها العظمــى والصغــرى، وكذل

الضغــط الجــوي والريــاح. 

وأمــا املحــور الثالــث فقــد تنــاول عنــارص املنــاخ الرطوبيــة وهــي: األمطــار 

ومتوســطات األيــام املطــرة، حــرارة نقطــة النــدى، الرطوبــة النســبية والتبخــر، وكان 

ــا البحــث: ــي توصــل إليه ــج الت ــن أهــم النتائ م

أظهــرت الدراســة أن هنــاك انخفاضــا نســبيا لإلشــعاع الشــمي الــكيل واإلشــعاع 	 

الشــمي املبــارش يف محطــة أريحــا مقارنــة مبحطــة مدينــة جنــني، ويف املقابــل 

ــة  ــمي قم ــعاع الش ــر واإلش ــمي املنت ــعاع الش ــبي لإلش ــاع نس ــاك إرتف هن

ــة جنــني.  ــة مبحطــة مدين الغــاف الجــوي يف أريحــا مقارن

ــة 	  ــي الضف ــن باق ــدا ع ــوظ ج ــكل ملح ــا بش ــرارة يف أريح ــات الح ــاع درج إرتف

ــى  ــدل ع ــا ي ــة م ــة موجب ــذوذات حراري ــا بش ــزت أريح ــك متي ــة، وكذل الغربي

ــا.  ــرارة فيه ــات الح ــاع درج إرتف

االنخفــاض الكبــر جــدا يف متوســطات األمطــار يف أريحــا والتــي تقــل عــن 	 

ــة  ــة فعلي ــة مناخي ــا قيم ــس له ــدا لي ــة ج ــة قليل ــي كمي ــنويا وه ــم س 140مل

وبيئيــة مــا أدى إىل طغيــان املنــاخ الصحــراوي والنباتــات الصحراويــة.  
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المقدمة : 
تعتــر الدراســات املناخيــة مــن أهــم الدراســات الطبيعيــة بشــكل خــاص 

والدراســات البيئيــة بشــكل عــام ملــا يضفيــه املنــاخ مــن أثــر واضــح وملمــوس عــى 

جميــع مظاهــر الحيــاة الطبيعيــة والبريــة لذلــك نجــد الكثــر مــن النــاس مــن يهتــم 

بحالــة املنــاخ والجــو قبــل أن يذهــب إىل عملــه اليومــي، وخاصــة أن اإلنســان يعــد 

كائــن مكشــوف نوعــا مــا كباقــي الكائنــات الحيــة ولهــذا نجــد ســعي وبــذل اإلنســان 

ــة  ــة الجوي ــع الحال ــم م ــف والتأقل ــه يف التكي ــب اخرتاعات ــن جان ــر م ــود الكب املجه

ــة  ــطته املختلف ــى مســتوى أنش ــه أو ع ــاة اإلنســان وصحت ــى مســتوى حي ــواء ع س

وعــى رأســها الزراعــة والصناعــة والنقــل إىل غــر ذلــك .

وعــادة تتــم الدراســات املناخيــة بجمــع البيانــات الرصديــة مــن املحطــات 

ــا  ــم تحليله ــة يت ــات مناخي ــدة بيان ــر قاع ــل توف ــن أج ــرض م ــذا الغ ــة له املخصص

ودراســتها بشــكل تفصيــيل يكــون نتيجتهــا التعــرف عــى أهــم الخصائــص املناخيــة 

ــات  ــع البيان ــم جم ــث ت ــذا البح ــة، ويف ه ــد الدراس ــم قص ــا اإلقلي ــز به ــي يتمي الت

ــة مختلفــة لجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن  ــة عــن أريحــا مــن مصــادر رصدي املناخي

البيانــات املناخيــة املتنوعــة للتعــرف عــى الخصائــص املناخيــة ملعظــم عنــارص املنــاخ 

والطقــس ألن ذلــك يشــكل قاعــدة بيانــات مناخيــة يســتفيد منهــا كثــر القطاعــات 

ــاه أو الزراعــة أو مارســة  ــة املختلفــة ســواء يف مجــال توفــر املي واملجــاالت الحياتي

ــة األخــرى عــاوة عــى  ــام أو يف مجــال األنشــطة البري ــة بشــكل ع ــاة اليومي الحي

تأثــر تلــك العنــارص املناخيــة عــى مظاهــر الحيــاة الطبيعيــة األخــرى كالرتبــة وامليــاه 

ــي.  ــات الطبيع والنب

ــة  ــاخ يف منطق ــارص املن ــة لعن ــة الحالي ــة العام ــص املناخي ــة الخصائ ــد معرف وبع

ــاخ  ــي ملن ــؤ املناخ ــع والتنب ــال التوق ــرى يف مج ــات أخ ــاء دراس ــن بن ــة، ميك الدراس

أريحــا يف املســتقبل ألن ذلــك يعتــر أساســا عنــد وضــع أو مناقشــة الخطــط التنمويــة 

ــاه والزراعــة واألمــن الغــذايئ واألمــن املــايئ عــى وجــه الخصــوص،  املســتقبلية للمي

ــاخ يف أريحــا إلعطــاء صــورة  ــارص املن ــل عن ــك ركــزت هــذه الدراســة عــى تحلي لذل

ــاخ الســائد فيهــا.                           ــة عــن املن واضحــة وتفصيلي



 247

مشكلة الدراسة: 
تكمــن مشــكلة الدراســة يف البحــث عــن أهــم الخصائــص املناخيــة التــي تتميــز 

بهــا أريحــا عــن غرهــا مــن مناطــق الضفــة الغربيــة فموضــع أريحــا مبنطقــة الغــور 

ــر  ــا، األم ــة رشقــي جباله ــة الغربي ــة مــن الضف ــة الرقي ــا الجغــرايف يف الجه وموقعه

الــذي أكســب مدينــة أريحــا وضعيــة مناخيــة مختلفــة ، لــذا يركــز هــذا البحــث عــى 

ــا،  ــة الســائدة فيه ــة املناخي ــراز الحال ــة أريحــا إلب ــة ملدين ــص املناخي معظــم الخصائ

وذلــك مــن خــال دراســة عنــارص املنــاخ والطقــس ومقارنتهــا ببعــض مناطــق الضفــة 

الغربيــة كل ذلــك للتعــرف عــى الحالــة الجويــة التــي تتميــز بهــا أريحــا. 

منهج الدراسة: 
ــات  ــة البيان ــيل يف دراس ــي التحلي ــج الوصف ــى املنه ــة ع ــذه الدراس ــدت ه اعتم

املناخيــة وتحليلهــا بإســتخدام الرنامــج اإلحصــايئExcel  مــن أجــل توضيــح كل 

الخصائــص املناخيــة لــكل عنــر مناخــي عــى حــده، مــع توضيــح العوامــل املؤثــرة 

ــص.  ــك الخصائ يف تل

أسئلة الدراسة: 
ما هي أهم الخصائص املناخية التي يتميز بها مناخ مدينة أريحا.؟ . 1

ما هي الخصائص املناخية لإلشعاع الشمي يف أريحا؟ . 2

ما هي الخصائص املناخية للحرارة يف أريحا؟ . 3

ما هي الخصائص املناخية لألمطار يف أريحا؟  . 4

ــة . 5 ــوي، الرطوب ــط الج ــاح الضغ ــن الري ــكل م ــة ل ــص املناخي ــي الخصائ ــا ه م

النســبية، نقطــة النــدى، التبخــر يف أريحــا؟ 

أهداف الدراسة:
 تتلخص أهداف هذه الدراسة عى النحو التايل: 

التعرف عى الخصائص املناخية التي يتميز بها مناخ مدينة أريحا. . 1

الكشف عن الخصائص املناخية  لإلشعاع الشمي يف أريحا. . 2

التعرف عى الخصائص املناخية للحرارة يف أريحا.. 3

التعرف عى الخصائص املناخية لألمطار يف أريحا.  . 4

معرفــة الخصائــص املناخيــة لــكل مــن: الريــاح، الضغــط الجــوي، حــرارة نقطــة . 5

النــدى، الرطوبــة النســبية، التبخــر يف أريحــا. 
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بيانات الدراسة: 
ــض  ــة لبع ــات مناخي ــن بيان ــر م ــا يتوف ــى م ــة ع ــذه الدراس ــاد يف ه ــم اإلعت ت

عنــارص املنــاخ مــن دائــرة األرصــاد الجويــة الفلســطينية عــن محطــة مدينــة أريحــا، 

وســد النقــص يف البعــض اآلخــر مــن بيانــات األقــار الصناعيــة املتوفــرة عــى موقــع 

ــة، إضافــة إىل حســاب الباحــث.  ــة ناســا الفضائي وكال

حدود الدراسة المكانية: 
محطــة أرصــاد أريحــا التــي تقــع فلكيــا عــى خــط طــول 35.27 رشقــا وعــى دائرة 

عــرض 31.51 شــاال كــا وتقــع عــى ارتفــاع -260 تحــت مســتوى ســطح البحر. 

حدود الدراسة الزمانية: 
البيانــات املناخيــة التــي مصدرهــا األرصــاد الفلســطينية تقريبــا متتــد يف املتوســط 

مــن 1974 -2011 م ، أمــا البيانــات التــي مصدرهــا األقــار الصناعيــة حســب موقــع 

وكالــة ناســا  فهــي متتــد مــن 1983-2005م. 

المحور األول: الخصائص الطبيعية ألريحا:  

الموقع : 
تقــع مدينــة أريحــا يف الطــرف الغــريب لغــور األردن قريبــة مــن الحافــة الجبليــة 

ــني  ــاع ب ــط اإلنقط ــد خ ــع عن ــر األردن أي تق ــا إىل نه ــي منه ــوادي األردن اإلنهدام ل

البيئــة الجبليــة يف الغــرب والبيئــة الغوريــة يف الــرق)1(، وتقــع املدينــة يف غــور األردن 

كــا هــو واضــح يف الخريطــة رقــم )1( عــى بعــد 7كــم غــريب نهــر األردن و10كــم 

ــاحة  ــغ مس ــدس ، وتبل ــة الق ــن مدين ــرق م ــم إىل ال ــت و35ك ــر املي ــال البح ش

ــراء  ــط الصح ــعة وس ــرضاء واس ــة خ ــا واح ــم2، وأريح ــو 544ك ــة نح ــة كامل املحافظ

تشــتهر بأراضيهــا املنبســطة التــي تــزرع بجميــع أنــواع الفواكــه والخــرضوات واســم 

ــة القمــر )2(.  ــد الكنعانيــني مدين ــذي يعنــي عن ــة )يريحــو( وال املدين
              

1  - عبدالحق، جال عبداللطيف، 2009، توزيع وتخطيط الخدمات واملرافق السياحية يف مدينة أريحا، رسالة ماجستر النجاح، ص 56

2  - وزارة السياحة، يف ربوع فلسطني، دليل سياحي للمدارس، 
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          خريطة رقم ) 1( موقع مدينة أريحا 

املصدر: النجوم، محمد حسني، 2003، تقييم استعاالت األرض يف مدينة أريحا، رسالة ماجستر غر منشورة، جامعة 

النجاح الوطنية، ص 

الطبوغرافية: 
تنحــدر محافظــة أريحــا مــن الســفوح الرقيــة مــن إرتفــاع 350م فــوق ســطح 

البحــر إىل أدىن إنخفــاض لهــا جنوبــا باتجــاه البحــر امليــت لتصــل نحــو 370م تحــت 

مســتوى ســطح البحــر)1(، بينــا تقــع املدينــة إىل الجنــوب الرقــي مــن جبــل قرنطــل 

الــذي يعتــر بدايــة للمرتفعــات الجبليــة الرقيــة املمتــدة بالضفــة الغربيــة ويبلــغ 

ارتفاعــه حــوايل 100م فــوق مســتوى ســطح البحــر)2(، وميــر عــر محافظــة أريحــا ســتة 

ــا ووادي  ــط ووادي العوج ــة( ووادي القل ــح) املاح ــي: وادي املال ــية ه ــان رئيس ودي

1  - حايقة، وليد، التميز البيئي ملنطقة أريحا. 

2  - عبدالحق، جال عبداللطيف، 2009، مرجع سابق، ص 59
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النويعمــة ووادي أبــو عبيــدة ووادي الغــزال، واملنطقــة غنيــة بالعيــون الغزيــرة التــي 

تــروي األرايض أهمهــا: عــني الســلطان، عــني الديــوك، عــني النويعمــة، عــني العوجــا، 

عــني القلــط. 

الحياة النباتية والحيوانية: 

ينتر يف منطقة أريحا أربع من البيئات النباتية الطبيعية والرية وهي )1(: 

منطقــة النبــي مــوىس وتقــع إىل الجنــوب الغــريب مــن مدينــة أريحــا تعيــش فيهــا . 1

نباتــات الســفوح الرقيــة إضافــة إىل العديــد مــن االعشــاب والقرنيــات الريــة.

ــد واحــة . 2 ــة ويع ــرب الحــدود األردني ــة أريحــا ق ــع رشق مدين ــة ويق وادي حجل

ــة.  ــب الري ــزالن األران ــة كالغ ــات الري ــات والحيوان ــة بالنبات غني

وادي العوجا ويعق إىل الشال من أريحا. . 3

عــني الســلطان ونظــرا لوجــود امليــاه املتدفقــة بشــكل دائــم أدى ذلــك إىل إزدهار . 4

الحيايــة النباتيــة والرية. 

بشــكل عــام تتشــابه نباتــات منطقــة أريحــا مــع نباتــات الســفانا اإلفريقيــة التــي 

ــر يف  ــات، وتنت ــش يف الواح ــي تعي ــة الت ــات الصحراوي ــودان والنبات ــش يف الس تعي

ــبيه  ــات ش ــت نبات ــر املي ــاه البح ــة باتج ــوب املدين ــن جن ــدة م ــا املمت ــي أريح مراع

بالســفانا. 

ــة  ــة األغــوار مناطــق هام ــة ومنطق ــر الســفوح الرقي ــة تعت ــة الري ــا الحيواني أم

لعيــش الطيــور، وتعــد أريحــا والفشــخة والعوجــا ووادي القلــط موطنــا هامــا للعديــد 

مــن الطيــور والحيوانــات الريــة لوجــود امليــاه و األشــجار املناســبة لعيشــها، كــا يعتر 

وادي القلــط محميــة طبيعيــة تحتــوي عــى مختلــف الحيوانــات والطيــور الريــة.  

التربة: 
ينتــر يف منطقــة أريحــا العديــد مــن الــرتب وميكــن دراســة أشــهر أنواعهــا عــى 

النحــو اآليت)2(: 

الرتبــة البنيــة الجافــة الحجريــة واللويســية البنيــة الجافــة: تتواجــد هــذه الرتبــة . 1

1  - حايقة، وليد، مرجع سابق، ص6 

2  - أبــو ريــدة، لــؤي محمــود، 2008، أمنــاط االســتغال الزراعــي يف محافظــة أريحــا 1970 – 2008. رســالة ماجســتر. جامعــة النجــاح الوطنيــة، 

ص 18 – ص20 



 251

ــة وتعتــر هــذه  ــد أقــدام املنحــدرات الجبلي فــوق قمــم التــال والهضــاب وعن

ــة  ــذه الرتب ــع ه ــة، تتوض ــة للزراع ــر صالح ــل وغ ــايت قلي ــاء نب ــرتب ذات غط ال

ــة املرتفعــة.  ــة واملناطــق الغربي فــوق املنحــدرات الغربي

الرتبــة الحجريــة وتربــة التروزيــم الرســوبية: تنتــر هــذه الرتبــة عى الســفوح . 2

الجبليــة شــديدة االنحــدار ومتوســطة االنحــدار يف املناطــق املمتــدة مــن مخيــم 

عقبــة جــر إىل جنــويب النويعمــة وهــي تربــة صالحــة للزراعــة. 

ــة ســطحية . 3 ــة عــى طبقــة دبالي ــة(: تحتــوي هــذه الرتب ــا )الجري ــة الرندزين ترب

رقيقــة رسيعــة الــزوال ولــون الرتبــة رمــادي باهــت ويف بعــض األحيــان يكــون 

ــوى  ــايل ومحت ــي ع ــوى كل ــي ذات محت ــادي، وه ــل إىل الرم ــي مائ ــا بن لونه

ــا.  ــة أريح ــى منطق ــة ع ــق املطل ــر يف املناط ــض وتنت ــوي منخف عض

ــا وإىل . 4 ــال العوج ــة وش ــق النويعم ــر يف مناط ــوريزم: تنت ــس تش ــة اللوي ترب

الشــال مــن مخيــم عقبــة جــر وتتواجــد فــوق الســهول املرتفعــة وعــى 

املرتفعــات متوســطة االنحــدار وهــي تربــة غنيــة بالنبــات الطبيعــي وتــزرع فيهــا 

ــة.  ــل البعلي املحاصي

ــداد مصاطــب الجــروف . 5 ــة عــى امت ــر يف األرايض الرديئ ــة: تنت ــة الحصوي الرتب

ــة.   ــة وتعــد املنطقــة مراعــي طبيعي ــث تنمــو بعــض الشــجرات الطبيعي حي

المحور الثاني: خصائص عناصر المناخ الحرارية : 
 :Solar Radiation أوال: اإلشعاع الشمسي

يقصــد بــه مجموعــة اإلشــعاعات األثريــة التــي مصدرهــا الشــمس و تعــد املصــدر 

الرئيــي للطاقــة يف الغــاف الجــوي ويســهم اإلشــعاع الشــمي بحــوايل %99.97 مــن 

جملــة الطاقــة، كــا ويعــد اإلشــعاع الســبب يف جميــع الظواهــر الجويــة مــن ريــاح 

وســحب وضغــط جــوي وأمطــار وعواصــف رعديــة وبــرق ورعــد، لذلــك تــأيت حركــة 

ــكان آلخــر) 1(،  ــن م ــة الشمســية م ــرة الطاق ــاوت يف وف الغــاف الجــوي نتيجــة التف

لذلــك ســيتم هنــا دراســة تأثــر كل عامــل عــى حــده عــى كميــة اإلشــعاع الشــمي 

التــي تصــل إىل أريحــا وهــي كالتــايل: 

1  - جودة، جودة حسنني،2004، الجغرافيا املناخية والحيوية، طبعة جديدة، دار املعرفة الجامعية. مر، ص 70
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أ - فترة السطوع النظرية والفعلية للشمس: 
هــي الفــرتة التــي تبقــى فيهــا الشــمس ســاطعة وظاهــرة للراصــد خــال النهــار 

ــب أن  ــا يج ــاعات)1 (،وهن ــن الس ــدد م ــاس بع ــا وتق ــمس إىل غروبه ــن رشوق الش م

منيــز بــني نوعــني مــن فــرتات الســطوع، األوىل فــرتة الســطوع النظريــة وهــي املــدة 

املحصــورة بــني رشوق الشــمس وغروبهــا، وفــرتة الســطوع الفعليــة هــي التي يشــاهد 

فيهــا قــرص الشــمس أثنــاء فــرتة الســطوع كــا ذكــر أعــاه) 2(، لذلــك ال ترتبــط فــرتة 

الســطوع الفعليــة بطــول النهــار أو قــره فقــد يكــون النهــار طويــل ولكــن الســاء 

ــون  ــد يك ــة أو ق ــة قليل ــرتة الســطوع الفعلي ــون ف ــوم فتك ــدة بالغي ــون ملب ــد  تك ق

العكــس)3 (.
                                 جدول رقم )1( ساعات السطوع الفعلية والنظرية يف محطة أريحا 

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفبراير ينايرالشهر 

فترة السطوع النظرية  
10.311.111.912.913.714.113.913.212.311.410.610.1في أريحا 

فترة السطوع النظرية 
10.31111.912.913.814.21413.312.411.410.510جنين 

فترة السطوع الفعلية 
5.86.47.78.810.411.211.711.310.18.47.25.9في أريحا 

املصدر: بيانات فرتة السطوع النظرية موقع وكالة ناسا / أما بيانات السطوع الفعلية من األرصاد الفلسطينية 

ــة يف أريحــا ال تختلــف  يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( أن ســاعات النهــار النظري

كثــرا عــن محطــة جنــني وهــذا يعنــي التشــابه الكبــر بــني ســاعات النهــار النظريــة 

ــا بالنســبة لســاعات ســطوع  ــا، وأم ــع عليه ــي تق ــر العــرض الت بســبب تشــابه دوائ

الشــمس الفعليــة فياحــظ مــن الجــدول الســابق اختــاف الســطوع الفعــيل يف محطة 

أريحــا حســب شــهور الســنة وذلــك اســتجابة لحركــة الشــمس الظاهريــة وتعاقــب 

الفصــول، وبلغــت أدىن ســاعات الســطوع الشــمي يف شــهري ديســمر وينايــر فــرتة 

ــو  ــهري يوني ــطوع يف ش ــاعات الس ــى س ــت أع ــل كان ــتوي ويف املقاب ــاب الش االنق

ويوليــو فــرتة االنقــاب الصيفــي. 

ــة يف محطــة أريحــا  ــة املتوســط الســنوي لســاعات الســطوع الفعلي ــد مقارن وعن

البالغــة مــع ســاعات الســطوع الفعليــة يف محطــة مدينــة جنــني والبالغــة نحــو 8.1 

 1 - الســبيعي، ســليان يحيــى ســليان، 2007، االعتبــارات املناخيــة يف التخطيــط العمــراين مبدينــة غــات- دراســة يف املنــاخ التطبيقــي، رســالة 

ماجســتر غــر منشــورة جامعــة 7 أكتوبــر مراتــه ليبيــا، ص 65

 2 - بدوي، هشام داود صدقي، 2007، مرجع سابق ، ص35

 3 - رسالة اإلشعاع و الرياح مبر ص 13
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ــا  ــا لوقوعه ــة أريح ــنوي يف مدين ــط الس ــاع املتوس ــر إىل ارتف ــذا يش ــاعة/يوم وه س

ضمــن النطــاق الجــاف الــذي ميتــاز بصفــاء الجــو نوعــا مــا. 

ب- زاوية سقوط األشعة: 
ــة اإلشــعاع الشــمي الواصــل إىل ســطح األرض مــن حيــث درجــة  ــن كمي   تتباي

ــقوط  ــة س ــب زاوي ــية حس ــعة الشمس ــا األش ــي تغطيه ــاحة الت ــعة واملس ــل األش مي

األشــعة الشمســية عــى دوائــر العــرض املختلفــة )1(,أي أن دوائــر العــرض هــي 

التــي  تحــدد زاويــة ســقوط أشــعة الشــمس و طــول النهــار ومــا يرتتــب عليهــا يف 

تحديــد  املنــاخ الشــمي ألي منطقــة عــى ســطح األرض ) 2(، ويقصــد بطــول النهــار 

الفــرتة التــي تســتلم بهــا األرض اإلشــعاع الشــمي وتعتمــد طــول هــذه الفــرتة عــى 

ــن  ــرض م ــر الع ــبة لدوائ ــع بالنس ــه املوق ــرض ل ــا يتع ــا و م ــول فلكه دورة األرض ح

اإلشــعاع الشــمي خــال الســنة، كــا وتتأثــر ســاعات ســطوع الشــمس النظريــة يف 

حركــة الشــمس الظاهريــة بــني املداريــن ويؤثــر التبايــن املــكاين و الزمــاين و ســاعات 

ــة اإلشــعاع املســتلمة) 3(.  ــاف كمي الســطوع يف اخت
جدول رقم ) 2( زاوية سقوط األشعة و ميانها يف محطات جنني وأريحا والخليل

22/ديسمر9/23و213/21/يونيوفرتة تعامد الشمس
زاوية امليانزاوية السقوطزاوية امليانزاوية السقوطزاوية امليانزاوية السقوطدرجة العرضاملحطة
32.2881.428.5858.1232.2834.8255.18جنني
31.5181.798.2158.4931.5135.5954.41أريحا
31.3281.988.0258.2831.3235.7854.22الخليل

املصدر: من حساب الباحث 4

ومــن أجــل ذلــك تــم حســاب زاويــة ميــان األشــعة وهــي الزاويــة التــي تصنعهــا 

األشــعة مــع ســمت املكان،وكذلــك زاويــة ســقوط األشــعة وهــي الزاوية التــي تصنعها 

األشــعة مــع املســتقيم املــاس لســطح األرض ومجمــوع الزاويتــني يســاوي 90 درجــة، 

 1 - رشف، محمد ابراهيم، 2008, جغرافية املناخ والبيئة ، دار املعرفة الجامعية ، االسكندرية ، مر، ص 50 

 2 - عبــد الرحــمن، حســن يونــس حســن، 2009. اإلشــعاع الشــمي والريــاح كمصــادر للطاقــة الجديــدة واملتجــددة يف مــر- دراســة يف املنــاخ 

التطبيقــي. رســالة ماجســتر. ص: 3

ــالة  ــاح الدين.رس ــة ص ــة يف محافظ ــر الجوي ــض الظواه ــاخ وبع ــارص املن ــرايف لعن ــل جغ ــح،2002 .تحلي ــف صال ــه خل ــد الل ــوري، عب  3 - الجب

ــراق.ص: 9 ــت الع ــة تكري ــتر، جامع ماجس

 4 - لحساب زاوية سقوط األشعة ودرجة ميانها قام الباحث باستخدام املعادالت التالية: ) عليان، عليان، 2009(

أ- إذا كانت الشمس عمودية عى مدار الرطان يكون خط عرض املكان يساوي زاوية ميان الشمس عن العمودية + 23.5

ب- إذا كانت الشمس عمودية عى مدار الجدي يكون خط عرض املكان يساوي زاوية ميان األشعة – 23.5 

ج- إذا كانت الشمس عمودية عى خط االستواء فيكون خط عرض املكان يساوي زاوية ميان األشعة. 

- تحسب زاوية سقوط األشعة بطرح زاوية سقوط درجة امليان الشمسية عن األشعة العمودية 90 درجة 
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ولذلــك تختلــف كميــة اإلشــعاع مــن مــكان إىل آخــر نتيجــة اختــاف زاويــة ســقوط 

األشــعة فــإن األشــعة التــي تســقط بزاويــة 60 درجــة يصــل منهــا 0.9 مــن مجمــوع 

الطاقــة التــي ميكــن أن تصــل لــو كانــت نفــس األشــعة عموديــة عــى ســطح األرض، 

ويرجــع الســبب إىل أن األشــعة العموديــة أو القريبــة مــن العموديــة تقطــع مســافة 

أقــر مــن املســافة التــي تقطعهــا األشــعة املائلــة مــا يقلــل مــن عمليــة االمتصــاص 

و االنتشــار) 1(. 

ويتضــح مــن الجــدول رقــم ) 2( أن أكــر قيــم لزاويــة ميــان األشــعة هــي يف فــرتة 

ــا  ــاث إال أنه ــا متشــابهة للمحطــات الث ــاب الشــتوي 22/ديســمر وهــي زواي االنق

تقــل مــن الشــال نحــو الجنــوب، وبلغــت أقــل قيــم لزاويــة ميــان األشــعة يف فــرتة 

االنقــاب الصيفــي 21 / يونيــو وهنــا أيضــا تقــل زوايــا امليــان كلــا اتجهنــا جنوبــا، 

ــد  ــي تع ــي 23 / ســبتمر فه ــارس و الخريف ــني الربيعــي 21/ م ــرتة االعتدال ــا يف ف أم

ــر العــرض ملحطــات جنــني  ــا امليــان مــع دوائ ــة تتطابــق فيهــا زواي ــة انتقالي مرحل

أريحــا والخليــل. 

ويتبــني مــا ســبق أن محطــة الخليــل كانــت زاويــة ســقوط األشــعة عليهــا أكــر 

ــة ســقوط األشــعة  ــك زاوي ــي أريحــا وجنــني وكذل ــة الســقوط عــى محطت مــن زاوي

ــك  ــني وذل ــة جن ــى محط ــعة ع ــقوط األش ــة س ــن زاوي ــر م ــا أك ــة أريح ــى محط ع

ــني.  ــوب محطــة جن ــا جن لوقوعه

 : Cloud)ج- الغيوم ) السحب
يقصــد بهــا قطــرات املــاء الصغــرة أو البلــورات الثلجيــة املعلقــة بالهــواء تتكتــل 

ــة  ــن حال ــر ع ــوم تع ــا، والغي ــن رؤيته ــة ميك ــكال مختلف ــة أش ــا مكون ــى بعضه ع

الطقــس فمــن أراد معرفــة حالــة الطقــس ليــوم غــد عليــه أن ينظــر إىل الغيــوم وأن 

ــا)2(، يعــرف تغراته
        جدول رقم )3(  نسبة الغيوم الفصلية والسنوية يف أريحا 

املتوسط السنوي الخريف الصيف الربيع الشتاء 

52.0346.9315.730.436.2
http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg املصدر: وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين

 1 - عليان، عليان، 2009،املوازنة املائية املناخية يف الضفة الغربية. رسالة دكتوراه غر منشورة جامعة العامل األمريكية ، ص: 56

 2 - السامرايئ، قي عبد املجيد، 2008، مرجع سابق، ص223
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يتبــني مــن الجــدول رقــم )3( أن املعــدل الســنوي للتغييــم يف أريحــا قليــل بلــغ 

نحــو 36.2% بينــا بلــغ املتوســط الســنوي للتغييــم يف محطــة جنــني نحــو %43.7 

وذلــك بســبب وقــوع األخــرة ضمــن املنــاخ الرطــب وأريحــا ضمــن اإلقليــم الجــاف، 

ــو  ــا نح ــا اتجهن ــة كل ــة الغربي ــاء الضف ــل يف س ــوم تق ــبة الغي ــدل أن نس ــذا ي وه

الجنــوب، 

أمــا عــى املســتوى الفصــيل فيســتأثر فصــل الشــتاء بأعــى معــدالت التغييــم يف 

ــن  ــي املتوســط م ــة رشق ــا تشــهده منطق ــة بســبب م ــة الغربي ــي الضف ــا وباق أريح

مــرور للمنخفضــات الجويــة ، وبعــد ذلــك يــأيت فصــيل الربيــع والخريــف االنتقاليــني، 

ــة  ــوم يف محطــة أريحــا بســبب حال ــف أدىن نســبة للغي ــل فصــل الصي يف حــني احت

االســتقرار الجــوي الســائدة آنــذاك. 

    جــدول رقــم )4( توزيــع الغيــوم يف محطــة أريحــا عــى طــول اليــوم حســب 

توقيــت غرينتــش       
توزيع الغيوم  الوقت حسب توقيت غرينتش

00:00n/a

03:0030.4

06:0033.9

09:0036.9

12:0042.6

15:0032.1

18:0017.2

21:00n/a
http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg املصدر: وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين

وأمــا بخصــوص تــوزع معــدالت الغيــوم خــال اليــوم فمــن املاحــظ مــن الجــدول 

ــت  ــب التوقي ــرا حس ــاعة 12 ظه ــت الس ــة كان ــدالت اليومي ــى املع ــم )4( أن أع رق

الــدويل )غرينتــش( يف حــني كانــت أقــل النســب الســاعة السادســة مســاء. 

وأمــا بالنســبة لتأثــر الغيــوم عــى اإلشــعاع الشــمي الــكيل يف فلســطني حيــث 

ــط  ــة خ ــو -0.7 ومعادل ــغ نح ــذي بل ــون ال ــاط برس ــل االرتب ــة معام ــرت نتيج أظه

االنحــدار مــن الدرجــة األوىل وجــود عاقــة عكســية بــني معــدالت التغييــم وكميــة 
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اإلشــعاع الشــمي وذلــك ألن الغيــوم تعــد أكــر عاكــس لإلشــعاع الشــمي وتقــدر 

ــا.  نســبة عكســها لإلشــعاع حــوايل %80 فأكــر أحيان

 :Terrestrial Radiation د- اإلشعاع الحراري األرضي
هــو إشــعاع حــراري طويــل املوجــات يصــل طــول موجاتــه إىل 10 مايكــرون أي مــا 

يزيــد عــى طــول موجــات األشــعة الشمســية بعرين ضعفــا تقريبــا)1(. 
             جدول رقم )5( اإلشعاع الحراري األريض ميجاجول/م2 يف محطة أريحا 

املعدل السنوي ديسمر نوفمر أكتوبر سبتمر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فراير يناير 

26.226.627.429.130.13030.931.130.63028.626.928.9

http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg املصدر: وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين

يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أن املعــدل الســنوي لإلشــعاع الحــراري األريض يف 

محطــة أريحــا بلــغ نحــو 28.9 ميجــا جول/م2/يــوم وهــذا يفــوق قليــا جــدا املعــدل 

الســنوي لإلشــعاع الحــراري األريض ملحطــة جنــني والبالــغ نحــو 28.7 ميجــا جــول /م2 

/يــوم وذلــك بســبب صغــر مســاحة الضفــة الغربيــة. 

ــو وأغســطس أعــى املعــدالت  ــل شــهري يولي ــا عــى املســتوى الشــهري احت وأم

ــك  ــر وذل الشــهرية بينــا تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية يف شــهري ديســمر ويناي

يشــر ان هنــاك تشــابه كبــر مــع  املعــدالت الشــهرية لإلشــعاع الشــمي الــكيل ألن 

اإلشــعاع الحــراري األريض عبــارة عــن طاقــة متحولــة عــن اإلشــعاع الشــمي الواصــل 

إىل ســطح األرض تنبعــث مــره أخــرى إىل الجــو. 

 :  Earth’s Albedo هـ- األلبيدو األرضي
ــمي إىل  ــعاع الش ــس ورد اإلش ــى عك ــو األرض ع ــطح األرض وج ــدرة س ــو ق ه

الفضــاء وهــو يســاوي النســبة بــني مجمــوع الطاقــة اإلشــعاعية التــي يعكســها ســطح 

األرض إىل الفضــاء و الطاقــة التــي تصــل ســطح وجــو األرض مــن الشــمس)2(. 
                     جدول رقم )6( نسبة األلبيدو األريض يف محطة أريحا 

ديسمرنوفمرأكتوبرسبتمرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

0.220.220.220.220.220.230.230.230.230.220.220.21

المصدر: وكالة ناسا الفضائية – الموقع اإللكتروني
 http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg

1  - شحادة ، نعان ، 2009، مرجع سابق ، ص 

2  - جودة، جودة حسنني، 2004، مرجع سابق، ص 99
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ــم )6(  ــدول رق ــا يف الج ــا ك ــدو يف أريح ــهري لأللبي ــع الش ــى التوزي ــح ع ويتض

ــك  ــبتمر وذل ــهر س ــى ش ــطس ( حت ــو، أغس ــو، يولي ــهور الصيف)يوني ــه يف ش ارتفاع

ألنهــا شــهور جافــة يقــل فيــه الغطــاء النبــايت بشــكل كبــر، ثــم يــأيت بعــد ذلــك شــهور 

ــك  ــا وذل ــايت خاله ــة الغطــاء النب ــو( بالرغــم مــن كثاف ــل، ماي ــارس، أبري ــع ) م الربي

ــدار الرطــان يف النصــف  ــة الشــمس مــن خــط االســتواء إىل م بســبب اتجــاه حرك

الشــايل الــذي تقــع فيــه منطقــة الدراســة،أما فصــيل الخريــف والشــتاء فيقــل بهــا 

ــل أشــعة الشــمس نحــو مــدار  ــوم فيهــا و مي ــدو بســبب ارتفــاع نســبة الغي االلبي

ــويب.  الجــدي يف النصــف الجن

وعنــد مقارنــة نســبة االلبيــدو األريض يف شــهر ديســمر مبحطــة أريحــا مــع نســبة 

االلبيــدو األريض يف نفــس الشــهر مبحطــة جنــني والبالــغ نحــو 0.13 ونســبة متدنيــة 

جــدا عــا هــو يف محطــة أريحــا بســبب اختــاف طبيعــة املنــاخ الســائد يف محطــة 

عــن األخــرى. 

ــة  ــاف طبيع ــا إلخت ــر تبع ــكان إىل آخ ــن م ــف م ــدو تختل ــبة االلبي ــا أن نس ك

ــا  ــة رطوبته ــا ودرج ــة ولونه ــيج الرتب ــور ونس ــون الصخ ــث ل ــن حي ــطح األرض م س

ــدو  ــا االلبي ــف أيض ــا ، ويختل ــدم وجوده ــا أو ع ــا وكثافته ــات ونوعه ــود النبات ووج

حســب زاويــة ســقوط األشــعة الشمســية تبعــا ملوقــع املــكان مــن دائــرة العــرض )1 (.  

بعــد هــذا العــرض املوجــز ألهــم العوامــل املؤثــرة يف اإلشــعاع الشــمي يف فلســطني 

ميكــن دراســة اإلشــعاع الشــمي مــن الجوانــب )األشــكال( التاليــة: ) الــكيل، املبــارش، 

املنتــر، قمــة الغــاف(

  : Total Solar Radiation 1- اإلشعاع الشمسي الكلي

بلــغ املعــدل الســنوي لإلشــعاع الشــمي الــكيل يف أريحــا نحــو 18.58 ميجــا جــول/

م2/يــوم بينــا بلــغ املعــدل الســنوي لإلشــعاع الشــمي الــكيل يف محطــة جنــني 18.68 

ميجــا جول/م2/يــوم أي يرتفــع قليــا عــن أريحــا بســبب وقوعهــا ضمــن منطقــة الغور. 
      جدول رقم )7( اإلشعاع الشمي الكيل ميجا جول/م2/يوم يف محطة أريحا 

ينايرفرايرمارسأبريل مايويونيويوليوأغسطسسبتمر أكتوبر نوفمر ديسمراملتوسط السنوي 

18.589.511.415.0820.5924.0527.1827.9725.1321.851712.7410.26

http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg املصدر: وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين

ويتضــح مــن الجــدول رقــم )7( أن شــهر يونيــو إحتــل أعــى املعــدالت الشــهرية 
ــر  ــتر غ ــالة ماجس ــاح الدين،رس ــة ص ــة يف محافظ ــر الجوي ــض الظواه ــاخ وبع ــارص املن ــرايف لعن ــل جغ ــق محمود،تحلي  1 - الجبوري،عبدالح

ــداد،  ص65 ــة بغ ــورة جامع منش
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لإلشــعاع الــكيل يف أريحــا ألن هــذا الشــهر يعتــر بدايــة فصــل الصيــف ذات الســاء 

الصافيــة والنهــار والطويــل وحالــة االســتقرار الجــوي يف حــني تركــزت أدىن املعــدالت 

ــدة  ــة فصــل الشــتاء ذات الســاء امللب ــذي يعــد بداي الشــهرية يف شــهر ديســمر ال

بالغيــوم والنهــار القصــر وســيادة حــاالت عــدم اإلســتقرار الجــوي مــن حــني إىل آخــر. 

ــة  ــدالت الفصلي ــى املع ــف أع ــل الصي ــدر فص ــيل فتص ــتوى الفص ــى املس ــا ع أم

بســبب وقــوع فلســطني ضمــن فــرتة االنقــاب الصيفــي يف نصــف الكــرة الشــايل، 

ــة األخــرة بســبب  ــم )1( باملرتب ــو واضــح يف الشــكل رق ــأيت فصــل الشــتاء كاه وي

ــادة  ــار وزي ــر النه ــاب الشــتوي وق ــة االنق ــن منطق ــة الدراســة ضم ــوع منطق وق

أيــام التغييــم بســبب نشــاط األحــوال الجويــة الشــتوية مــن منخفضــات جويــة وكتــل 

ــة وجبهــات.  هوائي
   شكل رقم )1( املتوسط الفصيل لإلشعاع الشمي الكيل يف أريحا 

 :Diffuse Solar Radiation 2- اإلشعاع الشمسي المنتشر

ــب  ــو األرض، فأغل ــن ج ــطح األرض م ــل إىل س ــذي يص ــعاع ال ــك اإلش ــو ذل    ه

هــذا اإلشــعاع إشــعاع شــمي تــم عكســه أو تشــتته يف اتجــاه غــر اإلتجــاه الــرأيس 

بفعــل الســحب و املــواد العالقــة وبخــار املــاء املوجــود يف الغــاف الجــوي ، ويــزداد 

االنعــكاس بشــكل مرتفــع عندمــا تــزداد كميــة الغيــوم ألن جــزء كبــر مــن اإلشــعاع 
الشــمي ينعكــس بفعــل الســحب)1 (

جدول رقم )8( االشعاع الشمي املنتر ميجاجول /م2 /يوم يف محطة أريحا 

1  -   مندور، سامة، 2002، مرجع سابق ص 93
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ينايرفرايرمارسأبريل مايويونيويوليوأغسطسسبتمر أكتوبر نوفمر ديسمراملتوسط السنوي 

5.543.533.964.975.626.486.76.737.26.775.944.863.82

المصدر: وكالة ناسا الفضائية – الموقع اإللكتروني
 http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg

ويظهــر مــن الجــدول رقــم )8( أن اإلشــعاع ا الشــمي املنتــر يف محطــة أريحــا 

ــنوي  ــط الس ــن املتوس ــا ع ــد قلي ــك يزي ــوم وذل ــا جول/م2/ي ــو 5.54 ميج ــغ نح بل

لاشــعاع الشــمي املنتــر يف محطــة جنــني بســبب إرتفــاع نســبة الغبــار يف الجــو 

فــوق املناطــق الجنوبيــة مــن الضفــة الغربيــة خاصــة وفلســطني عامــة نظــرا للبيئــة 

ــك املناطــق.  ــة يف تل الصحراوي

أمــا بخصــوص التوزيــع الشــهري لإلشــعاع الشــمي املنتــر يف أريحــا فكانت أعى 

املعــدالت الشــهرية خــال شــهر مايــو بســب ســيادة األحــوال الغباريــة الخاســينية 

بتلــك الفــرتة، ويف املقابــل تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية لإلشــعاع الشــمي املنتــر 

يف شــهر ديســمر. 
  شكل رقم )2( املتوسط الفصيل لإلشعاع الشمي املنتر يف أريحا 

وأمــا عــى املســتوى الفصــيل يحتــل فصــل الربيــع املرتبــة األوىل لإلشــعاع الشــمي 

ــني  ــل، يف ح ــذا الفص ــاء ه ــائدة أثن ــة الس ــوال الجوي ــبب األح ــا بس ــر يف أريح املنت

ــح يف  ــو واض ــا ه ــف ك ــتاء والخري ــيل الش ــة يف فص ــدالت الفصلي ــزت أدىن املع ترك

الشــكل رقــم)2(. 
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 :Direct Solar Radiation 3- اإلشعاع الشمسي المباشر

هــو اإلشــعاع املنبعــث مــن الشــمس و الســاقط مبــارشة عــى ســطح األرض دون 

ــدل  ــم )9( أن املع ــدول رق ــن الج ــظ م ــاه)1(، وياح ــر يف االتج ــاك تغ ــون هن أن يك

ــن  ــل م ــك أق ــد ذل ــغ 21.64 ويع ــا يبل ــارش يف أريح ــمي املب ــعاع الش ــنوي لإلش الس

ــغ نحــو 22.25  ــني والبال ــارش يف محطــة جن املعــدل الســنوي لاشــعاع الشــمي املب

ــك بســبب وقــوع اريحــا ضمــن منطقــة الغــور.  وذل
جدول رقم )9( االشعاع الشمي املبارش ميجاجول /م2 /يوم يف محطة أريحا 

ينايرفرايرمارسأبريل مايويونيويوليوأغسطسسبتمر أكتوبر نوفمر ديسمراملتوسط السنوي 

21.6414.1516.218.6524.1926.3530.023126.4623.31915.3714.6

http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg املصدر: وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين

ــارش يف أريحــا   ــع املعــدالت الشــهرية لاشــعاع الشــمي املب ــا بالنســبة للتوزي أم

تركــزت أعــى املعــدالت الشــهرية يف شــهر يونيــو ) الصيــف( وأدناهــا يف شــهر 

ديســمر، ونفــس األمــر يظهــر عــى التوزيــع الفصــيل حيــث احتــل فصــل الصيــف 

ــم )3(.   ــكل رق ــا يف الش ــرة ك ــة األخ ــتاء املرتب ــل الش ــة األوىل وفص املرتب
 شكل رقم )3( املتوسط الفصيل لإلشعاع الشمي املبارش يف أريحا

 :Top of Atmosphere Solar Radiation 4- اإلشعاع الشمسي في قمة الغالف الجوي
ــاف  ــه إىل الغ ــل وصول ــمي قب ــعاع الش ــة اإلش ــاس كمي ــن قي ــدف م ــد اله يع

الجــوي األريض هــو معرفــة مقــدار اإلشــعاع الشــمي يف منــأى عــن تأثــرات الغــاف 

1  - الجبوري، عبد الحق محمود،تحليل جغرايف لعنارص املناخ و الظواهر الجوية يف محافظة صاح الدين. مرجع سابق،ص59
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ــه)1(. ــألرض علي الجــوي ل
جدول رقم)10( اإلشعاع الشمي يف قمة الغاف الجوي ميجاجول/م2/ يوم يف محطة أريحا 

ينايرفرايرمارسأبريل مايويونيويوليوأغسطسسبتمر أكتوبر نوفمر ديسمراملتوسط السنوي 

31.2519.0421.7427.2233.1237.7640.544140.136.831.425.3820.6

المصدر: وكالة ناسا الفضائية – الموقع اإللكتروني
 http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg

يتبــني مــن الجــدول رقــم )10( أن املعــدل الســنوي يف أريحــا يبلــغ نحــو 31.25 

ولكــن نجــد أن املعــدل الســنوي لإلشــعاع الشــمي يف قمــة الغــاف الجــوي يف محطة 

جنــني قــد بلــغ  ويعــد ذلــك أقــل قليــا مــن أريحــا  الواقعــة ضمــن اإلقليــم الجــاف 

مــن الضفــة الغربيــة. 

وأمــا بالنســبة لتوزيــع املعــدالت الشــهرية يف أريحــا تركــزت أعاهــا يف شــهر يونيــو 

ويف املقابــل تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية يف شــهر ديســمر ، وبذلــك تصــدر فصــل 

ــزت ادىن  ــني ترك ــم )4( يف ح ــكل رق ــا يف الش ــة ك ــدالت الفصلي ــى املع ــف أع الصي

املعــدالت الفصليــة يف فصــل الشــتاء.  
شكل رقم )4( املتوسط الفصيل لإلشعاع الشمي يف قمة الغاف الجوي مبحطة أريحا  

 :Temperature ثانيا:  درجات الحرارة
تعــد درجــة الحــرارة املظهــر الرئيــي لإلشــعاع وترتبــط بــكل مــن األشــعة األرضيــة 

و األشــعة الشمســية ألنهــا ) أي الحــرارة( محصلــة لها)2(،ولهــذا تعتــر دراســة درجات 

الحــرارة مهمــة جــدا يف الدراســات املناخيــة للــدور الــذي يلعبــه هــذا العنــر مــن 

1  - املامــو، إميــان، 2010، دراســة تغــرات اإلشــعاع  الشــمي الصــادر عــن لــب الشــمس حتــى وصولــه إىل ســطح األرض. رســالة ماجســتر غــر 

منشــورة ، جامعــة حلــب/ قســم الفيزيــاء، ســوريا.ص45 

2  - موىس، عيل،1982 ، الوجيز يف املناخ التطبيقي. الطبعة األوىل. دار الفكر للنر و التوزيع، دمشق، ص 16
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تأثــر عــى عنــارص املنــاخ األخــرى ال ســيا فيــا يتعلــق بــكل مــن التكاثــف و التبخــر 

وكذلــك مقاديــر الضغــط الجــوي الســطحية ومــدى تباينهــا عــى مختلــف املســتويات 

الجغرافيــة ســواء املحليــة أو األقليميــة وحتــى الكوكبية،لذلــك إهتمــت هذه الدراســة 

بدراســة كل الجوانــب املتعلقــة يف درجــات الحــرارة مــن متوســطات ســنوية وفصليــة 

و شــهرية)1( ملعــدالت الحــرارة والحــرارة العظمــى و الحــرارة الصغــرى عــى النحــو 

اآليت: 
معدالت درجات الحرارة Average Temperature: أ. 

يتضــح مــن الجــدول رقــم )11( أن املعــدل الســنوي ملتوســطات الحــرارة يف 

ــة كــايف الشــكل  ــذي يعــد أعــى معــدل حــراري يف الضفــة الغربي أريحــا23.6م وال

ــة ويف طولكــرم  ــني 21 درجــة مئوي ــغ املعــدل الســنوي يف محطــة جن ــم )5( ،وبل رق

22 درجــة مئويــة ويف الخليــل 16.2 درجــة مئويــة ، وذلــك بســبب وقــوع أريحــا يف 

منطقــة الغــور دون مســتوى ســطح البحــر بشــكل كبــر مــا أدى إىل إرتفــاع درجــة 

ــاء تضاغطــه إىل أســفل.  حــرارة الهــواء أثن
جدول رقم )11( معدالت الحرارة الشهرية والسنوية يف محطة أريحا 

املتوسط السنويديسمرنوفمرأكتوبرسبتمرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

14.314.818.422.326.729.531.631.529.625.92016.223.6

املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

شكل رقم )5( متوسطات الحرارة السنوية يف محطات الضفة الغربية 

أمــا بالنســبة لتوزيــع املعــدالت الشــهرية ملتوســطات الحــرارة يف أريحــا فبلــغ أدىن 

1  -  يقصــد باملتوســط الشــهري لدرجــة الحــرارة: معــدل املتوســطات اليوميــة لدرجــة الحــرارة يف الشــهر، و عليــه ميكــن قيــاس مفهومــي كل 

مــن املتوســط الســنوي و الفصــيل،) مــوىس، عــيل ص17(
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ــل تركــزت أعــى  ــة ويف املقاب ــر نحــو 14.3 درجــة مئوي معــدل شــهري يف شــهر يناي

املعــدالت الشــهرية يف شــهر يوليــو 31.8 درجــة مئويــة وشــهر أغســطس 31.5 درجــة 

مئويــة. 
     شكل رقم )6( املتوسط الفصيل ملعدالت الحرارة يف محطة أريحا 

ــف  ــل الصي ــم )6(أن فص ــكل رق ــن الش ــح م ــيل فيتض ــتوى الفص ــى املس ــا ع أم

ــة الشــمس  ــة بســبب عمودي ــة األوىل ألعــى املعــدالت الفصلي اســتحوذ عــى  املرتب

عــى مــدار الرطــان يف نصــف الكــرة الشــايل وســيطرة األحــوال الجويــة املســتقرة 

ــل أشــعة  ــة يف فصــل الشــتاء بســبب مي ــزت أدىن املعــدالت الفصلي ــا ترك ــه، بين في

ــويب  ــرة الجن ــف الك ــدي يف نص ــدار الج ــى م ــا ع ــوب وتعامده ــو الجن ــمس نح الش

وكذلــك يســيطر يف فصــل الشــتاء الكتــل والجبهــات البــاردة واملنخفضــات الجويــة كل 

ــك أســهم يف خفــض درجــات الحــرارة شــتاء.  ذل
درجات الحرارة العظمى Maximum Temperature:   ب. 

يتضــح مــن الجــدول رقــم )12( أن املعــدل الســنوي للحــرارة العظمــى يف أريحــا 

بلــغ 30.5 درجــة مئويــة وهــذا يفــوق املعــدل الســنوي للحــرارة العظمــى يف محطــة 

جنــني 26.3 درجــة مئويــة بســبب التبايــن املناخــي اإلقليمــي للمحطتــني. 
جدول رقم )12( متوسطات درجات الحرارة العظمى الشهرية يف محطة أريحا  

املتوسط السنويديسمرنوفمرأكتوبرسبتمرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

20.123.724.729.434.137.138.938.636.333.127.222.1

املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

أدىن  العظمــى فرتكــزت  الحــرارة  الشــهري ملعــدالت  للتوزيــع  بالنســبة  أمــا 
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ــى  ــزت أع ــل ترك ــة ويف املقاب ــة مئوي ــر 20.1 درج ــهر يناي ــهرية يف ش ــدالت الش املع

املعــدالت الشــهرية يف شــهر يوليــو 38.9 درجــة مئويــة وشــهر أغســطس 38.6 درجــة 

مئوية،ولذلــك احتــل فصــل الصيــف املرتبــة األوىل وفصــل الشــتاء املرتبــة األخــرة كــا 

ــم )7(. يف الشــكل رق
شكل رقم )7( املتوسط الفصيل ملعدالت الحرارة العظمى يف أريحا 

 :Minimum Temperature ج- درجات الحرارة الصغرى
يتضــح مــن الجــدول رقــم )13( أن املعــدل الســنوي ملتوســطات الحــرارة الصغــرى 

يف أريحــا بلغــت نحــو 17 درجــة مئويــة وهــي ترتفــع قليــا عــن املعــدل الســنوي يف 

محطــة جنــني 16 ومحطــة طولكــرم 16.5 درجــة مئويــة. 
جدول رقم )13(متوسطات درجات الحرارة الصغرى الشهرية يف محطة أريحا  

املتوسط السنويديسمرنوفمرأكتوبرسبتمرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

8.91012.816.120.123.125.125.82319.814.110.3

املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

أمــا بخصــوص توزيــع املعــدالت الشــهرية فرتكــز أدناهــا يف شــهر ينايــر 8.9 درجــة 

ــة ، وعــى املســتوى الفصــيل  ــة وأعاهــا يف شــهر أغســطس 25.8 درجــة مئوي مئوي

احتــل فصــل الصيــف املرتبــة األوىل كــا يف الشــكل رقــم )8( وفصــل الشــتاء املرتبــة 

األخــرة. 



 265

 شكل رقم )8( املتوسط الفصيل ملعدالت الحرارة الصغرى يف محطة أريحا 

د- الشذوذات الحرارية: 
يقصــد بهــا الفــرق بــني معــدل درجــة حــرارة املــكان ودرجــة حــرارة دائــرة العــرض 

التــي يقــع عليهــا، فــإذا كانــت درجــة أو معــدل الحــرارة يف شــهر مــا ألي مــكان أعــى 

مــن معــدل درجــة حــرارة دائــرة العــرض التــي يقــع عليهــا فيعــرف هــذا بالشــذوذ 

الحــراري املوجــب أمــا إذا حــدث العكــس فيطلــق عليه الشــذوذ الحــراري الســالب)1(، 

وتعتــر دراســة الشــذوذ الحــراري مــن الدراســات املهمــة يف إعطــاء فكــرة واضحــة 

عــن التقلبــات املناخيــة و الــدورة العامــة للغــاف الجــوي.
     جدول رقم )14( بعض الشذوذات الحرارية يف محطة أريحا 

1998 
نوع الشذوذ الحراريالفرق بني املتوسط الشهري واملعدل متوسط حرارة شهر يونيو عام 98 

موجب 31.70.1

2001 
نوع الشذوذ الحراريالفرق بني املتوسط الشهري واملعدل متوسط حرارة شهر يونيو عام 2001

موجب320.4

2004 
نوع الشذوذ الحراريالفرق بني املتوسط الشهري واملعدل متوسط حرارة شهر يونيو عام 2004

موجب 32.40.8

2007 
نوع الشذوذ الحراريالفرق بني املتوسط الشهري واملعدل متوسط حرارة شهر يونيو عام 2007

موجب32.71.1

   املصدر: من إعداد الباحث

1  - الراوي، صباح محمد، وعدنان هزاع البيايت، 1990 ، مرجع سابق، ص 102
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ــى  ــه ع ــم تطبيق ــذي ت ــا ال ــة يف أريح ــذوذات الحراري ــع الش ــبة لوض ــا بالنس أم

ــنوات 1998، 2001، 2002، 2004، 2007،  ــو للس ــهر يوني ــة يف ش ــات املدروس املحط

وهــذا يعنــي اعتــاد فــرتة زمنيــة ثاثيــة فاصلــة، ويتبــني مــن الجــدول رقــم )14( أن 

أريحــا تتمتــع بشــذوذ حــراري موجــب يف كافــة الســنوات املختــارة والتــي كان أعاهــا 

ســنة 2007م وهــذا يــدل عــى تزايــد متوســطات الحــرارة  يف أريحــا مــع الزمــن أي 

هنــاك اتجــاه نحــو االرتفــاع.   

 : Atmospheric Pressureثالثا- الضغط الجوي
يتضــح مــن الجــدول رقــم )15( أن املعــدل الســنوي للضغــط الجــوي يف محطــة 

ــار وهــذا يعــد أعــى املعــدالت الســنوية للضغــط  ــغ حــوايل 1039.2 مليب أريحــا بل

ــبب  ــك بس ــم)9( وذل ــكل رق ــح يف الش ــو واض ــا ه ــة ك ــة الغربي ــوي يف الضف الج

ــادة طــول  إنخفــاض أريحــا الكبــر تحــت مســتوى ســطح البحــر مــا يــؤدي إىل زي

ــادة ضغطــه.  ــايل زي ــواء وبالت عمــود اله
جدول رقم ) 15( املتوسطات الشهرية والسنوية للضغط الجوي يف محطة أريحا 

املتوسط السنوي ديسمرنوفمرأكتوبرسبتمرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

1045.31044.41042.11039.11037.11034103110321035.91040.11043.61045.71039.2

املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

        شكل رقم )9( املتوسطات السنوية للضغط الجوي يف الضفة الغربية 
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أمــا بالنســبة للتوزيــع الشــهري حيــث بلــغ أعــى معــدل شــهري للضغــط الجــوي 

يف شــهر ينايــر نحــو 1045.3 مليبــار إلنخفــاض درجــة الحــرارة ، ويف حــني بلــغ أدىن 

ــرا  ــار نظ ــطس 1032 مليب ــهر أغس ــار وش ــو 1031مليب ــهر يولي ــهري يف ش ــدل ش مع

إلرتفــاع درجــات الحــرارة، وبهــذا يحتــل فصــل الشــتاء املرتبــة األوىل وفصــل الصيــف 

املرتبــة األخــرة وهــذا واضــح يف الشــكل رقــم )10(. 
      شكل رقم )10( املتوسط الفصيل للضغط الجوي يف محطة أريحا 

 :Wind رابعا- الرياح
يتبــني مــن الجــدول رقــم )16( أن املتوســط الســنوي ملعــدالت رسعــة الريــاح يف 

محطــة أريحــا تبلــغ نحــو 12.3 كم/ســاعة وهــذا يفــوق املتوســط الســنوي لرعــة 

ــة  ــا يف منطق ــوع أريح ــك بســبب وق ــاعة وذل ــم/ س ــني 7.8 ك ــاح يف محطــة جن الري

الغــور عنــد املخــرج الجنــويب لــوادي نهــر االردن عندمــا يقــرتب مــن البحــر امليــت. 

جدول رقم )16( املتوسطات الشهرية ملعدالت رسعة الرياح يف محطة أريحا 

املتوسط السنوي ديسمرنوفمرأكتوبرسبتمرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

8.910.413.116.21615.31614.812.59.47.97.612.3

املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

وأمــا توزيــع املعــدالت الشــهرية لرعــة الريــاح يف أريحــا فرتكــزت أعــى املعدالت 

ــك  ــني بتل ــاح الخاس ــيادة ري ــبب س ــاعة بس ــم/ س ــل 6.2 ك ــهر أبري ــهرية يف ش الش

ــاعة  ــم/ س ــر 8.9ك ــهر يناي ــهرية يف ش ــدالت الش ــزت أدىن املع ــني ترك ــرتة، ويف ح الف

لوقــوع أريحــا يف أدىن الســفوح الرقيــة املحجوبــة عــن الريــاح ، وأمــا عــى املســتوى 

ــزت يف  ــة ترك ــدالت الفصلي ــى املع ــم)11( أن أع ــكل رق ــن الش ــظ م ــيل فياح الفص



 268

فصــيل الصيــف والربيــع بينــا تركــزت أدناهــا يف فصــل الشــتاء. 
شكل رقم )11( املتوسط الفصيل ملعدالت رسعة الرياح يف محطة أريحا 

المبحث الثاني: خصائص عناصر المناخ الرطوبة:  
 :Precipitation أوال: األمطار

ــن أول ( حتــى شــهر  ــدأ ســقوط األمطــار يف فلســطني مــن شــهر أكتوبر)تري يب

مايــو )أيــار( ولكــن يشــتد ســقوط األمطــار يف فصــل الشــتاء أي يف شــهور ) ديســمر، 

ينايــر، فرايــر( بفعــل نشــاط املنخفضــات الجويــة والجبهــة املتوســطية التــي تتشــكل 

يف هــذا الفصــل. 

أمــا نــوع األمطــار يف فلســطني فهــي مــن النــوع اإلعصــاري، وبصفــة عامــة تســقط 

ــة  ــة ضمــن مناطــق الجبهــات شــبه القطبي مثــل هــذه األمطــار يف العــروض املعتدل

Sub polar Fronts نتيجــة لتاقــي الريــاح العكســية ) الغربيــات( ذات الهــواء 

الرطــب الدافــئ مــع الهــواء القطبــي البــارد فتتكــون املنخفضــات الجويــة الشــتوية)1(.  

لذلــك ميكــن دراســة األمطــار مــن الجوانــب التاليــة: 
كمية المطر Rainfall Quantity: أ. 

ــة األمطــار يف أريحــا  ــم )12( أن املتوســط الســنوي لكمي يتضــح مــن الشــكل رق

بلــغ 134.6 ملــم وتلــك كميــة قليلــة جــدا مقارنــة بباقــي مناطــق الضفــة الغربيــة 

ــة.  ــم الجــاف مــن الضفــة الغربي ــك لوقــوع أريحــا ضمــن اإلقلي وذل
    

1  - أبو العنني، سيد أحمد، 1985، أصول الجغرافية املناخية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية بروت، ص 383. 1
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شكل رقم )12( معدالت األمطار السنوية يف محطات الضفة الغربية الرئيسية 

جدول رقم )17( متوسط كمية األمطار الشهرية والسنوية يف محطة أريحا 

املعدل السنوي ديسمرنوفمرأكتوبرسبتمرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

34.929.417.77.80.62.6000.86.510.924.8134.6

املصدر:  األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

أمــا بالنســبة لتوزيــع األمطــار الشــهرية فرتكــزت أعــى املعــدالت يف شــهر يتايــر 

34.9 ملــم ويف حــني تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية يف شــهر أكتوبــر كأحــد األشــهر 

ــل  ــه األمطــار يف فلســطني، وأمــا عــى املســتوى الفصــيل فقــد إحت ــي تســقط في الت

فصــل الشــتاء املرتبــة األوىل ألنــه يعــد موســم املطــر يف حــوض البحــر املتوســط عامــة 

ويف فلســطني خاصــة ، وبعــد إســتثناء فصــل الصيــف الجــاف يعــد فصــل الخريــف 

أدىن الفصــول التــي تتســاقط فيهــا األمطــار لكونــه فصــل انتقــايل بــني الصيف والشــتاء 

وذلــك واضــح جليــا يف الشــكل رقــم )13(. 
شكل رقم )13( املتوسط الفصيل ملعدالت األمطار يف محطة أريحا 
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أيام المطر Rainfall days:ب. 
تبــني مــن الجــدول رقــم )18( أن املتوســط الســنوي لأليــام املطــرة يف أريحــا تبلــغ 

ــا  ــة فمث ــة الغربي ــي محطــات الضف ــن باق ــد منخفضــا ع ــوم مطــر وهــذا يع 35 ي

ــك  ــوم مطــر وذل ــام املطــرة نحــو 51.8 ي ــا املتوســط الســنوي لاي ــغ فيه ــني يبل جن

بســبب وقــوع األخــر ضمــن النطــاق الرطــب وأريحــا ضمــن اإلقليــم الجــاف. 
جدول رقم )18( املتوسطات الشهرية والسنوية لأليام املطرة يف أريحا 

املتوسط السنوي ديسمرنوفمرأكتوبرسبتمرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

9.27.85.31.50.80000.523.74.235

املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

أمــا بالنســبة لتوزيــع املعــدالت الشــهرية فبلــغ أعــى معــدل شــهري لأليــام املطرة 

يف شــهر ينايــر 9.2 يــوم مطــر ويف حــني بلــغ أدىن األيــام املطــرة يف شــهر أبريــل 1.5 

يــوم مطــر وشــهر أكتوبــر، وأمــا عــى املســتوى الفصــيل  احتــل فصــل الشــتاء املرتبــة 

األوىل وفصــل الخريــف املرتبــة األخــرة2.1 يــوم مطــر كــا يف الشــكل رقــم )14(. 

دراســة األيــام املطــرة لهــا أهميــة خاصــة إذ تعطــي فكــرة عامــة عــن نوعيــة املطر 

وغزارتــه ومــدى تركــزه لذلــك تســاعد معرفــة عــدد األيــام املطــرة ســواء عى مســتوى 

شــهري أو عــى مســتوى ســنوي يف معرفــة قــوة وغــزارة املطــر مــن الناحيــة الزمانيــة 

و املكانيــة )1(.
شكل رقم )14( املتوسط الفصيل ملعدالت األيام املطرة يف محطة أريحا 

1  - املــريس، حســن املــريس بهجــت، 2010، املطــر و الزراعــة بالســهل الســاحيل لشــال ســيناء )دراســة يف املنــاخ التطبيقــي(. رســالة ماجســتر 

، جامعــة املنوفيــة ، مــر، ص157 
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 :The actual value of rainfall ج- القيمة الفعلية لألمطار
ــر  ــة املط ــة فاعلي ــا بدراس ــة حالي ــا املناخي ــاث الجغرافي ــن أبح ــد م ــم العدي يهت

Rainfall Effectiveness وذلــك ألن نســبة كبــرة مــن األمطــار قــد تضيــع دون 

األســتفادة منهــا فجــزء ينــرف عــر املســيات واملجــاري املائيــة إىل األماكــن 

ــع  ــر يضي ــزء آخ ــاك ج ــل هن ــتغالها، ويف املقاب ــم إس ــار إذا مل يت ــة أو البح املنخفض

ــر أو النتــح )1(.  بفعــل  التبخ

وألجــل ذلــك إهتــم علــاء الجغرافيــا مبعرفــة القيمــة الفعليــة لألمطــار وكيفيــة 

حســابها وعاقتهــا بنــوع الغطــاء النبــايت، وكان مــن بينهــم العــامل الفرنــي دميارتــون 

Dematronne الــذي صنــف األقاليــم املناخيــة و النباتيــة بنــاء عــى عنــري الحــرارة 

واألمطــار ألنهــا أهــم عنــارص املنــاخ، وذلــك حســب املعادلــة)2( و الجــدول التاليــني: 

D1=P/T+10   بحيث ترمز كل منها إىل: 

D1: دليل أو معامل الجفاف عند دميارتون

P: معدل كمية األمطار السنوية/ ملم 

T:متوسط درجة الحرارة السنوي/ درجة مئوية 

10:ثابت وذلك من أجل تجنب املتوسطات الحرارية األقل من الصفر.

جدول رقم ) 19( القيمة الفعلية لألمطار وفق دليل دميارتون.
القيمة الفعلية لألمطارنوع املناخالحياة النباتية الطبيعية

أقل من 5جافصحراء

10:05شبه جافأعشاب فقرة

20:10شبه رطباستبس

30 -20رطبحشائش غنية مختلطة باألشجار

أكر من 30رطب جداغابات

املصدر: الصول، أبوبكرعيل سليان، 2007، مرجع سابق، ص128 

                

    جدول رقم )20( القيمة الفعلية لألمطار يف أريحا 

معدل املطر السنويمعدل الحرارة السنويمعامل الجفافنوع املناخالحياة النباتية الطبيعية 

423.6134.6جافصحراء

املصدر: حساب الباحث 

وبعــد تطبيــق املعادلــة الســابقة عــى محطــة أريحــا فأظهــرت النتيجــة كــا يف 

1  - الصــول، أبوبكــر عــيل ســليان،2007 ، التذبــذب والتبايــن يف معــدالت األمطــار بشــعبية مراتــه وإمكانيــة اســتغالها. رســالة ماجســتر غــر 

منشــورة جامعــة الســابع مــن أكتوبر،ليبيــا، ص 126

2  - الكيــاين، صفــاء فتحــي،2002 ، الجفــاف ومجابهتــه يف محافظــات حمــص وحــاة وحلــب. رســالة ماجســتر يف الهندســة الزراعيــة، جامعــة 

حلــب، ســوريا، ص 32
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الجــدول رقــم )20( أن أريحــا مــن النــوع الجــاف وهــذا يتــاىش مــع الواقــع لوقــوع 

ــاخ  ــة املن ــان حال ــة مــا أدى إىل طغي أريحــا يف املنطقــة الجافــة مــن الضفــة الغربي

الصحــراوي الجــاف والنباتــات الصحراويــة يف أريحــا.  

 : Dew Point Temperature ثانيا: حرارة نقطة الندى
ويطلــق عليهــا أحيانــا بدرجــة النــدى أو حــرارة نقطــة النــدى وهــي عبــارة عــن 

درجــة الحــرارة التــي يكــون عندهــا الهــواء مشــبعا ببخــار املــاء فــا يســتطيع معهــا 

إســتيعاب أي مقــدار آخــر مــن بخــار املــاء ألن الرطوبــة النســبية  تكــون %100، كــا 

وتعــد حــرارة نقطــة النــدى مقياســا لرطوبــة الهــواء وجفافــه لهــذا يعــر عنهــا بأنهــا 

درجــة الحــرارة التــي يجــب أن يــرد عندهــا الهــواء حتــى يحــدث التكاثــف )1(،
جدول رقم )21( املتوسطات الشهرية والسنوية لحرارة نقطة الندى يف أريحا 

املتوسط السنوي ديسمرنوفمرأكتوبرسبتمرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

1.840.872.073.146.1110.112.5613.7812.3610.125.662.966.8

http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg املصدر: وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين

ــدى يف  ــة الن ــرارة نقط ــنوي لح ــط الس ــم )21( أن املتوس ــدول رق ــن الج ــني م يتب

أريحــا تبلــغ 6.8 درجــة مئويــة وهــذا أقــل مــن املتوســط الســنوي يف محطــة جنــني 

ــة.  ــة والبالغــة نحــو 8.01 درجــة مئوي شــال الضفــة الغربي

شكل رقم )15( املتوسط الفصيل ملعدالت حرارة نقطة الندى يف محطة أريحا 

1  - عيى، مصطفى،2006 ، مبادئ الجغرافيا املناخية. الطبعة األوىل، مكتبة التجمع العريب للتوزيع و النر عان،ص 108
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أمــا بالنســبة لتوزيــع املعــدالت الشــهرية لحــرارة نقطــة النــدى يف أريحــا حيــث 

تركــزت أعــى املعــدالت الشــهرية يف شــهر يف شــهر أغســطس 12.78 درجــة مئويــة 

ويف املقابــل تركــزت أدناهــا يف شــهر ينايــر 1.84 درجــة مئويــة وهــذا يــدل كــا يف 

ــل  ــتاء يحت ــل الش ــة األوىل وفص ــل املرتب ــف يحت ــل الصي ــم )15( أن فص ــكل رق الش

املرتبــة األخــرة. 

:Relative Humidity ثالثا: الرطوبة النسبية
ــاء  ــة بخــار امل ــة يف الهــواء منســوبة إىل كمي ــاء الفعلي ــة بخــار امل تعــر عــن كمي

التــي يســتطيع الهــواء أن يحملهــا تحــت نفــس درجــة الحــرارة، أي هــي طاقــة الهــواء 

عــى حمــل بخــار املــاء لذلــك تعــد الرطوبــة الجويــة مــن عنــارص املنــاخ الهامــة نظــرا 

ألهميــة بخــار املــاء يف الهــواء لألســباب التاليــة )1(:

ــواء أو 	  ــف يف اله ــدوث التكاث ــن ح ــى أماك ــا ع ــد دلي ــاء يع ــار امل ــود بخ - وج

ــار.  ــقوط األمط س

- وجــود بخــار املــاء يعمــل عــى تنظيــم فقــدان األرض لإلشــعاع الحــراري األريض 	 

ــايل حرارتها. وبالت

- وجود بخار املاء يدل عى كمية الحرارة الكافية املخزنة يف الهواء. 	 

جدول رقم )22( املتوسطات الشهرية والسنوية للرطوبة النسبية يف محطة أريحا 

املتوسط السنوي ديسمرنوفمراكتوبرسبتمراغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

66.764.555.346.241.540.643.547.349.1515663.952.1

 املصدر:األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

يظهــر مــن الجــدول رقــم )22( أن املتوســط الســنوي للرطوبــة النســبية يف أريحــا 

بلــغ نحــو 52.1 ملــم ويعــد ذلــك قليــا مقارنــة مبحطــة جنــني التــي بلــغ املتوســط 

ــة النســبية يف أريحــا  الســنوي فيهــا 65.1 ملــم ويرجــع الســبب يف إنخفــاض الرطوب

لوقوعهــا ضمــن النطــاق الجــاف مــن الضفــة الغربيــة. 

1  - فايد، يوسف عبداملجيد، 2005، جغرافية املناخ والنبات. دار الفكر العريب املعارص، ص91-89 
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شكل رقم )16( املتوسط الفصيل ملعدالت الرطوبة النسبية يف محطة أريحا 

ــل شــهر  ــد إحت ــة النســبية الشــهرية فق ــع معــدالت الرطوب ــا بالنســبة لتوزي وأم

ينايــر أعــى املعــدالت الشــهرية 66.7ملــم ويف حــني احتــل شــهر يونيــو أدىن املعــدالت 

الشــهرية 40.6 ملــم، وهــذا يشــر الشــكل رقــم )16( أن فصــل الشــتاء يحتــل املرتبــة 

األوىل فصليــا يف حــني يــأيت فصــل الصيــف باملرتبــة األخــرة.  

 :Evaporation رابعا- التبخر
يعتــر التبخــر مــن أهــم العوامــل املؤثــرة يف فاعليــة املطــر، ويلعــب دورا ملحوظــا 

يف إنقــاص القيمــة الفعليــة لألمطــار خاصــة يف البيئــات التــي تتوفــر فيهــا مســببات 

ــاء فصــل الصيــف  ــذات أثن ــار وبال ــزداد نشــاطا خــال ســاعات النه ــذي ي التبخــر ال

نظــرا إلرتفــاع درجــات الحــرارة )1(. 
جدول رقم )23( معدالت التبخر الشهرية والسنوية يف محطة أريحا 

املتوسط السنوي ديسمرنوفمرأكتوبرسبتمرأغسطسيوليو يونيومايو ابريل مارسفراير يناير

61.674.8130.7186.1257.6283.9309.7276.2219.9158.496.668.5177

املصدر: األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله 

ــغ  ــا بل ــر يف أريح ــنوي للتبخ ــط الس ــم )23( أن املتوس ــدول رق ــن الج ــح م يتض

177 ملــم وهــذا يفــوق املتوســط الســنوي يف محطــات الضفــة الغربيــة حيــث بلــغ 

املتوســط الســنوي للتبخــر يف محطــة جنــني 164.7 ملــم بينــا بلــغ يف الخليــل 154.9 

ملــم. 

1  - الصول، أبوبكر عيل سليان،2007 ، مرجع سابق، ص 127
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شكل رقم )17( املتوسط الفصيل ملعدالت التبخر يف محطة أريحا 

أمــا بالنســبة لتوزيــع معــدالت التبخــر الشــهرية فرتكــزت أعــى املعــدالت يف شــهر 

يوليــو يف حــني تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية يف شــهر ينايــر 61.6 ملــم ، لذلــك عــى 

املســتوى الفصــيل احتــل فصــل الصيــف املرتبــة األوىل وفصــل الشــتاء املرتبــة األخــرة 

وهــذا واضــح يف الشــكل رقــم )17(. 

النتائج: 
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

بينــت الدراســة أن هنــاك تشــابه كبــر يف ســاعات الســطوع النظريــة بــني محطــة . 1

أريحــا ومحطــة جنــني وذلــك نظــرا لصغــر مســاحة الضفــة الغربية. 

أظهــرت الدراســة أن معــدالت التغييــم فــوق أريحــا منخفضــة)%36.2( مقارنــة . 2

مبحطــة جنــني التــي بلغــت نســبة التغييــم فيهــا حــوايل 43.7%. 

ــذي . 3 ــني وال ــاع اإلشــعاع الحــراري األريض يف أريحــا عــا هــو يف محطــة جن إرتف

ــبة  ــاض يف نس ــاك إنخف ــك كان هن ــوم ، كذل ــا جول/م2/ي ــو 28.7 ميج ــغ نح بل

ــا.  ــة أريح ــهري يف محط ــدو األريض الش االلبي

أظهــرت الدراســة أن هنــاك انخفــاض نســبي لإلشــعاع الشــمي الــكيل واإلشــعاع . 4

الشــمي املبــارش يف محطــة أريحــا مقارنــة مبحطــة مدينــة جنــني، ويف املقابــل 

ــة  ــمي قم ــعاع الش ــر واإلش ــمي املنت ــعاع الش ــبي لإلش ــاع نس ــاك إرتف هن

ــني.  ــة جن ــة مبحطــة مدين الغــاف الجــوي يف أريحــا مقارن

االرتفــاع امللحــوظ ملتوســطات الحــرارة يف محطــة أريحــا 23.6 درجــة مئويــة عــن . 5

باقــي املحطــات األخــرى، وأظهــرت الدراســة أن محطــة أريحــا تتمتــع بشــذوذ 
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حــراري موجــب مــا يؤكــد أن معــدالت الحــرارة يف أريحــا آخــذه باإلرتفــاع أعــى 

قيــم الضغــط الجــوي يف الضفــة الغربيــة أي مــا يقــارب حــوايل 1040 مليبــار. 

ــاح الســنوية يف أريحــا 12.3 كم/ســاعة عــا هــو يف . 6 إرتفــاع معــدل رسعــة الري

محطــة جنــني 7.8 كــم/ ســاعة . 

األمطــار: االنخفــاض الكبــر ملتوســطات األمطــار الســنوية يف أريحــا 134.6 ملــم . 7

ــط  ــى املتوس ــق ع ــر ينطب ــك األم ــة، وكذل ــة الغربي ــات الضف ــي محط ــن باق ع

الســنوي لأليــام املطــرة يف أريحــا 35 يــوم ماطــر بينــا يف جنــني األمــر يختلــف 

كثــرا حيــث بلــغ املتوســط الســنوي لأليــام املطــرة 51.8 يــوم ماطــر. 

أظهــرت الدراســة بعــد تطبيــق دليــل دميارتــون املتعلــق بالقيمــة الفعليــة . 8

لألمطــار يف أريحــا أن نتيجــة هــذا الدليــل كان يتــاىش مــع الواقــع أي طغيــان 

ــا.  ــة أريح ــة يف منطق ــات الصحراوي ــاف والنبات ــراوي الج ــاخ الصح ــة املن حال

االنخفــاض امللحــوظ لدرجــة حــرارة نقطــة النــدى يف محطــة أريحــا 6.6 درجــة . 9

مئويــة مقارنــة عــا هــو يف محطــة جنــني شــال الضفــة الغربيــة 8.01 درجــة 

مئويــة، ويف محطــة أريحــا اســتحوذ شــهر ينايــر عــى أدىن املعــدالت الشــهرية 

1.84 درجــة مئويــة يف حــني تركــزت أعــى املعــدالت الشــهرية يف شــهر أغســطس 

13.78 درجــة مئويــة. 

بينــت الدراســة االنخفــاض الكبــر يف الرطوبــة النســبية مبحطــة أريحــا 52.1 . 10

ملــم مقارنــة بباقــي محطــات الضفــة الغربيــة حيــث بلغــت يف محطــة جنــني 

65.1 ملــم. 

ــاع امللحــوظ ملعــدالت التبخــر الشــهرية والســنوية يف محطــة أريحــا . 11 اإلرتف

ــة مبحطــة جنــني وباقــي املحطــات األخــرى.  مقارن
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المضامين العقدية في لفائف كهوف قمران

د.عبد الحميد بعيطيـش
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ص:
ّ

الملخ
يطلــق اســم لفائــف كهــوف قمــران عــى مجموعــة مــن املخطوطــات القدميــة تــم 

العثــور عليهــا فيــا بــني 1947 و 1956م داخــل كهــوف جبــال قمــران الواقعــة غــريب 

البحــر امليــت بالضفــة الغربيــة لــألردن عــى بعــد عــدة كيلومــرتات جنــويب مدينــة 

أريحــا وقــد خلفــت هــذه اللفائــف اثــر عميــق عــى تفكــر الباحثــني خصوصــا اليهود 

واملسيحيني.

ــكل  ــران ذات ش ــات قم ــا مخطوط ــت به ــي حفظ ــة الت ــرار الفخاري ــت الج كان

ــني  ــع مــري خــال القرن ــوع مــن الجــرار ذات صن خــاص وحجــم محــدد، وهــي ن

الســابقني مليــاد املســيح، وقــد وجــدت معظــم اللفائــف مكتوبــة عــى رقائــق مــن 

ــردي وواحــدة عــى رقائــق نحاســية،  ــا عــى أوراق ال ــد وبعضهــا األخــر مكتوب الجل

ــة  ــا باآلرامي ــة وبعظه ــت بالعري ــا كان ــا فمعظمه ــت به ــي دون ــة الت ــا عــن الكتاب أم

ــة.  واليوناني

ــد  ــفار العه ــرية ألس ــات تفس ــي كتاب ــات فه ــذه املخطوط ــه ه ــا تضمنت ــا م وأم

القديــم وكتابــات أخــرى خاصــة باليســوعيني مثــل »كتــاب التاميــذ« و« مخطوطــة 

ــرب«. ــة الح ــكر« و« مخطوط ــر الش ــق« و« مزام دمش

ــث  ــران الباح ــف قم ــة لفائ ــوا يف دراس ــن خاض ــني الذي ــة الباحث ــأيت يف مقدم ي

 Les “ 1ــه ــا يف كتاب ــام بتحقيقه ــو Summer A. Dupont وق ــومر دوب ــي س الفرن

écrits esséniens découverts près de la mer mort”  كــا ال ننــى دور الباحــث 

دي فــوR.P. de Vaux 2 الــذي ســاهم بالقســط األوفــر يف إخــراج الكثــر مــن نصــوص 

لفائــف قمــران. 

مشكلة الّدراسة:
ــران  ــارات قم ــن مغ ــا خزائ ــي ضمنته ــم الت ــد القدي ــفار العه ــف أس ــل لفائ متث

ــص  ــوم أن الن ــن املعل ــدس، فم ــاب املق ــص الكت ــد ن ــة يف نق ــة األهمي ــواهد بالغ ش

املتــداول اليــوم هــو مثــرة جهــود األحبــار املمتــدة مــن القــرن الســادس حتــى القــرن 

ــك  ــفار، ولذل ــص الرســمي لألس ــد الشــكل الن ــود رســخت بقي ــادي، جه ــارش املي الع

.A. Dupont Summer: Les écrits esséniens découverts près de la mer mort, Payot. Paris 1959, p19 -  1

.R.P. de Vaux, L‘archéologie et les manuscrites de la mer morte, 1959 -  2
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فالنــص املــروي اليــوم هــو نــص علــاء املاســورا ولذلــك فــإن لفائــف قمــران التوراتيــة 

ســابقة فعــا عــن نــص املاســورا.

لذلــك كانــت الدراســة املقدمــة والتــي بــدأت معاملهــا يف التحــدد، وهــي دراســة 

تتطلــب تحليــا دقيقــا ومطــوال، لقــد أصبحنــا واعــني بــأن النصــوص التوراتيــة 

املكتشــفة يف قمــران وان مل تحمــل تغيــرات رئيســية باملعنــى الشــامل يف املفاهيــم 

واملناهــج املتداولــة منــذ مــدة طويلــة لــدى املختصــني يف نقــد النــص الدينــي فإنهــا 

ــدة ذات قيمــة ال تقــدر.  أمدتهــم مبــواد جدي

االستكشافات األثرية في منطقة قمران:
ــني  ــا ب ــت( إىل م ــر املي ــرب البح ــال غ ــران ) ش ــة قم ــات منطق ــود مخطوط تع

ــم عــن  ــذي ت ــادا عــى الفحــص ال ــادي اعت ــاد واألول املي ــل املي ــاين قب ــني الث القرن

ــات  ــا املخطوط ــت به ــي حفظ ــة الت ــرار الفخاري ــت الج ــون 14 ، وكان ــق كرب طري

ــا  ــا قلي ــد ارتفاعه ــي اســطوانية الشــكل يزي ذات شــكل خــاص وحجــم محــدد، فه

عــن النصــف مــرت، وهــي مســطحة يف أعاهــا ومــن أســفلها، وكان هــذا النــوع مــن 

الجــرار ينتــج عــادة يف مــر خــال القرنــني الســابقني مليــاد املســيح. وجــدت معظــم 

املخطوطــات قمــران مكتوبــة عــى رقائــق الجلــد والبعــض األخــر مكتوبــا عــى أوراق 

الــردي وواحــدة عــى رقائــق نحاســية مكتوبــة يف غالبيتهــا بالعريــة ، إال أن هنــاك 

ــة. ــة ويوناني ــات آرامي كتاب

يف ربيــع 1947 عــر احــد الصبيــة الرعــاة يف منطقــة قمــران عــى كهــف فيــه أوعية 

فخاريــة مصفوفــة عــى أرضيــة الكهــف، وتوســط أحــد التجــار لبيــع الوثائــق التــي 

عــر عليهــا يف الكهــف. 

ــك الســوريني  ــارك للكاثولي ــر ســانت م ــس دي ــل رئي ــار اثناســيوس صموئي ــام م ق

بــراء أربــع مخطوطــات، بينــا اشــرتى األســتاذ اليعــازر ســوكينوك الثاثــة الباقيــة 

لحســاب الجامعــة العريــة بالقــدس، ثــم قــام ايجــال ياديــن ابــن األســتاذ ســوكينوك 

اللفائــف األربــع األخــرى التــي كانــت ألثناســيوس ســموئيل لحســاب الجامعــة 

ــدس. ــة يف الق العري

ــل  ــات داخ ــات تنقيب ــون عملي ــون ينظم ــدأ األردني ــي 1948 ب ــن جانف ــة م بداي

الكهــف بــإرشاف االنجليــزي النكســرت هاردنــج ))Lankester Harding وكان يشــغل 
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 )R.P. de Vaux(ــو ــد دي ف ــي الفرنــي روالن ــة، واألب الكاثولي ــار األردني ــر اآلث مدي

والــذي كان مديــرا ملدرســة )biblique( بالقــدس الرقيــة ، عــر األثريــون عــى 

مئــات القصاصــات القصــرة داخــل الكهــف إىل جانــب قطــع مــن الفخــار والقــاش 

ــخ املخطوطــات. ــد تاري والخشــب ســاعدت يف تحدي

ــن  ــا ع ــران بحث ــة قم ــدو يف منطق ــرف الب ــن ط ــوائية م ــات العش ــت التنقيب توال

الكنــوز والوثائــق ، ففــي عــام 1951 عــر البــدو التعامــرة عــى مخطوطــات مكتوبــة 

ــوب  ــم جن ــوايل 15 كل ــات ) ح ــوادي مربع ــوف ب ــد الكه ــة يف اح ــة واليوناني بالعري

كهــف قمــران األول( ، كــا عــروا يف منطقــة املــرد القريبــة مــن قمــران عــى كتابــات 

مســيحية وكتابــات أخــرى رسيانيــة.

و يف فيفــري 1952 عــر البــدو كذلــك عــى كهــف آخــر بــه العديــد مــن 

املخطوطــات التــي تحللــت إىل قصاصــات صغــرة باعوهــا إىل الســلطات األردنيــة، و 

يف عــام 1956 تــم اكتشــاف مجموعــة مــن أحــد عــر كهفــا يف قمــران تــم ترقيمهــا 

جميعــا، حيــث عــر البــدو عــى أربعــة كهــوف )1 -4 -6 -11( وبعثــة اآلثــار األردنيــة 

عــى الســبعة الباقيــة.

الدراسات األكاديمية لمخطوطات قمران
يعــود الفضــل األكــر يف تحقيــق لفائف قمــران إىل العــامل الجامعي الفرني ســومر 

 L‘archéologie دوبــو والباحــث دي فــو الــذي اصــدر ســنة 1959 مجموعــا عنوانــه

et les manuscrites de la mer morte  وقــد اصــدر مبــوازاة ذلــك التحقيــق الكامــل 

لتســع لفائــف نــرت يف الواليــات املتحــدة تحــت إرشاف  )M. Burrows( مبســاعدة 

.W. Brownlee(( و J.C. Treur((

يف مــارس 1952 وجــد األثريــون كهفــا بــه مخطوطــات عــرف فيــا بعــد بالكهــف 

رقــم )3(، وجــد األثريــون عــى قصاصــات جلديــة وحــوايل أربعــون زلعــة خاليــة، إال 

أنهــم وجــدوا املخطوطــة النحاســية طولهــا  2,46 م مقطوعــة إىل جزئــني، فأرســلت 

املخطوطــة النحاســية إىل انجلــرتا وقــام أســتاذ الهندســة امليكانيكيــة الروفيســور رايت 

بيكــر الــذي قــام بتقطيعهــا إىل 23 جــزءا مســتطيا وأعادهــا إىل العاصمــة األردنيــة 

عــام 1956م، وقــد تبــني أن محتــوى هــذه املخطوطــة عبــارة عــن نــص عــري مــدون 

ــن  ــة، ومتك ــروف اليوناني ــة والح ــات الري ــض العام ــن بع ــودا وان تضم يف 12 عم
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جــون اليجــرو )Jean Aligrou( مــن دراســة املخطــوط ثــم برتجمتــه إىل االنجليزيــة 

عــام 1960 ، ثــم قــام البولنــدي ميليــك )Milik( برتجمــة ثانيــة للمخطــوط ونرتهــا 

جامعــة أكســفورد ســنة 1962م.

ــفر  ــت )س ــف تضمن ــة لفائ ــني ثاث ــاكنيك )E.L. Sukenik(  مضام ــر س ــا ن ك

ــاء النــور وكــذا ســفر االناشــيد(، ثــم تــاه  يشــوع وســفر القواعــد الحــرب لــدى أبن

ــة  ــذي أجــرى دراســة مســتفيضة للفائــف الثاث الباحــث: افيقــور ))N. Avigdor ال

ســنة 1954م. ويف عــام 1961 نــرت ترجمــة املخطوطــات التــي عــر عليهــا يف 

كهــوف منطقــة مربعــات ) جنــويب قمــران( والتــي ترجمهــا ميليــك يف الجــزء الثــاين 

ــام 1965م ،  ــم 11 ع ــف رق ــدت يف الكه ــي وج ــر الت ــع املزام ــزء الراب ــن الج ويتضم

ــة  ــا تحــت ســيطرة الســلطات اإلرسائيلي ــران بكامله ــة قم ــذ أن أصبحــت مكتب و من

عــى اثــر احتــال القــدس الرقيــة ومنطقــة قمــران بعــد حــرب 1967 مل تقــم لجنــة 

ــة ترجــات أخــرى. املخطوطــات بنــر أي

وكان آخــر مــا نــر مــن هــذه املخطوطــات ســنة 2002 بصــدور املجلــد التاســع 

والثاثــني مــن السلســلة األكادمييــة التــي تصدرهــا جامعــة أكســفورد.

لفائف كهوف قمران:
إن املغــارات )1-4-6-11( تعتــر مــن أهــم املغــارات مــن حيــث املحتــوى، 

وياحــظ أن املغــارات الســبعة األخــرى تقــع جميعهــا يف قمــران عــى ضفــة الــوادي، 

ــوى  ــران س ــا يف قم ــن نظرته ــد ع ــال ال تبع ــا يف الش ــة فموقعه ــع الباقي ــا األرب أم

حــوايل 2 كلــم، واحتــوت املغــارات جميعهــا مــا يناهــز ســتائة مخطــوط بعضهــا تــام 

ــات. ــواع مــن الكتاب ــة أن ــف ثاث ــوى هــذه اللفائ ــا ناقــص ويتضمــن محت وبعضه

كتابات توراتية من أسفار العهد القديم.	 

كتابات األسفار مل تدخل يف قانون العهد القديم. 	 

كتابات جاعة قمران العيسوية.	 

مثلــت أســفار العهــد القديــم ربــع مــا عــر عليــه مــن مخطوطــات وضمــت كل 

األســفار عــدا ســفر إســتر، وان كان بعضهــا مل يتبــق منــه إال قصاصــات صغــرة، وأكــر 

نســخ وجــدت لكتــاب واحــد كانــت للمزامــر التــي بلــغ عددهــا 27 نســخة، وســفر 

ــه 18  ــدت من ــذي وج ــعيا ال ــفر اش ــم س ــخة، ث ــه 25 نس ــدت من ــي وج ــة الت التثني
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نســخة1، كــا احتــوت هــذه اللفائــف عــى أســفار أخــرى مثــل ســفر طوبيــا ورســالة 

ارميــا والتــي تبنتهــا الفولكاتــا .)Vulgata( )وهــي الرتجمــة الاتينيــة للتــوراة وضعهــا 

اوريجــني 185- 235م  تحــت االســم املنحــول ســفر بــاروخ (.

وضمــت اللفائــف أيضــا أســفار االبوكريفــا ))Apocryphes ، وتعتــر مــن األســفار 

ــن ســرا  ــل ســفر توبيــت وســفر حكمــة ب ــة مث ــة الربي ــة يف منظــور اليهودي املنتحل

ــم  ــرى تنظي ــف أخ ــت لفائ ــا ، وعكس ــالة ارمي ــن رس ــة م ــوب باليوناني ــزء املكت والج

ــدس  ــاب املق ــرح الكت ــرية ب ــات تفس ــة وكتاب ــات عقدي ــران وموضوع ــة قم طائف

ــة النــص،  بطريقــة الجاعــة، أي عــن طريــق املجــاز وليــس عــى أســاس مــن حرفي

ــون، ومــن أهــم هــذه املخطوطــات.2 ــة يفعل كــا كان الكهن

لفيفة كتاب التاميذ. 1

مخطوطة حرب أبناء النور ضد أبناء الظلات. . 2

ــم العثــور عليهــا يف كهــف قمــران رقــم 1  كانــت مــن بــني املخطوطــات التــي ت

ــم  ــي يت ــل رصاع روح ــي تفاصي ــرب« وتعط ــة الح ــم » مخطوط ــرف باس ــدة تع واح

ــي  ــاء الظــام« الت ــور«، وجاعــة أخــرى تســمى أبن ــاء الن بــني جاعــة تســمى » ابن

ــراع  ــل تفســر رمــزي غــر واقعــي لل ــاب ميث ــم( ، وهــو كت ــا )كيتي تســميهم أحيان

ــاء الظــام. ــور وأبن ــاء الن ــني أبن النهــايئ ب

مخطوطــة دمشــق ) هــي 9 مخطوطــات مطولــة (. والتــي تبــني نصــوص محــددة . 3

منهــا محاولــة بنــاء تأويــل جديــد لرتتيبــات الكهنــوت اليهودية 

المضامين العقدية في لفائف كهوف قمران:
ــع  ــد بتمت ــدأ يعتق ــوف قمــران عــى مب ــف كه ــة يف لفائ ــارص املذهبي ــوم العن تق

أبنــاء الطائفــة مبيثــاق ربــاين تتجســد يف العهــد اإللهــي للحــر رئيــس الطائفــة بكشــف 

الوحــي وتعريــف األتبــاع بــأرسار النصــوص املقدســة ، واحتلــت موضــوع املســيحانية 

حيــزا هامــا يف لفائــف قمــران وتشــكل نســيجا معقــدا مــن املكونــات التــي تعــر 

اإلحاطــة بتفاصيلهــا املختلفــة ، ومهــا يكــن فــإن هؤالء الشــخوص ينتمــون يف التصور 

 Vered Noam, Divorce in Qumran in Light of Early Halakhah, journal of jewish studies, vol. lvi, no. 2, -  1

autumn 2005 pp 206- 223

.55-49 :)68/1966( F.F. Bruce, ”Holy Spirit in the Qumran Texts,“ Annual of Leeds University Oriental Society 6 -  2
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ــة  ــت القداس ــون بي ــحاء ميثل ــم مس ــة وه ــف إىل الطائف ــذه اللفائ ــه ه ــذي تقدم ال

املنحــدر مــن نســل يعقــوب ومــن نســل هــارون ومنهــم ينهــض املســيح املخلــص.

لقــد اختلــف العيســويون1* مــع كهنــة اليهــود الــذي أقامــوا دينهــم عــى كتــب 

التــوراة فقــط ) األســفار الخمســة األوىل مــن العهــد القديــم( فقــد جعــل العيســويون 

ــة  ــاف إىل محارب ــذا االخت ــم، وأدى ه ــن اعتقاداته ــا م ــزءا هام ــاء ج ــم األنبي تعالي

الكهنــة لهــم فرتكــوا املــدن الكبــرة وخرجــوا للحيــاة بعيــدا يف الريــة واملــدن الصغرة، 

وأصبحــوا ميارســون عبادتهــم رسا حتــى ال يبطــش بهــم ، وبحســب الكتابــات القدميــة 

ــوا يختلفــون عــن  ــرون يهــودا إال أنهــم كان ــوا يعت ــإن هــؤالء العيســويون وان كان ف

ــون بالحســاب يف اآلخــرة ،  ــروح، ويؤمن ــود ال ــون بخل ــم يؤمن ــود يف كونه ــي اليه باق

وهــم ال يشــرتكون مــع باقــي اليهــود يف تقديــم الذبائــح باملعبــد.

يف ســنة 1990 قــام هرشــيل شــانكس ))Herchil Shankes رئيــس تحريــر مجلــة 

أثــار املقــدس ) )Biblical Archaeological journal األمريكيــة بنــر نــص صغــر 

عــن مخطوطــة دمشــق قــال انــه حصــل عليــه عــن طريــق بعــض األصدقــاء ، أثــار 

ــا ورد يف اإلصحــاح  ــه يشــبه م ــك هــو ان ــرا والســبب يف ذل ــا كب ــص اهتام هــذا الن

ــي  ــق بالبشــارة الت ــذي يتعل ــاد عيــى املســيح، وال ــا عــن مي ــل لوق األول مــن إنجي

حملهــا جريــل إىل مريــم .

ــيني  ــب الحاس ــني املذه ــة ب ــود عاق ــا وج ــة مفاده ــو فرضي ــومر دو ب ــدم س ق

ــا  ــة بعقائده ــة مرتبط ــف أن النراني ــرى املؤل ــث ي ــران حي ــف قم ــه لفائ ــا دونت مب

ــاب الكاســيكيون ) ليفــون  وشــعائرها بالحاســنيني  مســتندا يف ذلــك إىل أقــوال الكتَ

ــوس(. ــفيوس فافي ــر ويوس ــني االك ــكندري وبل االس

ــي  ــة الت ــص األدل ــى فح ــومر ع ــه س ــب إلي ــا ذه ــني مل ــادات الرافض ــت انتق قام

ــيل: ــا ي ــا م ــن بينه ــورة وم ــه املذك ــه لفرضيت ــر يف بنائ ــذا األخ ــا ه ــتند إليه اس
1 * - العيســويون هــم افــراد الجماعــة التــي كانــت تســكن فــي بريــة قمــران فينــا بيــن منتصــف ق 2 ق.م ومنتصــف ق 

1م والتــي تركــت كتبــا ولفائــف فــي كهــوف البحــر الميــت، ورد اســم الجماعــة مكتوبــا باللغــة اليونانيــة فــي كتابــات 
فيلوجودايــاس الســكندري والمــؤرخ يوســفيوس فالفيــوس الــذي عــاش فــي فلســطين وكتــب تاريــخ اليهــود والرحالــة 

اليونانــي وبلينــي االكبــر.
وقــد اقتــرح الباحثــون العديــد مــن الكلمــات العبريــة واالراميــة وليــس هنــاك اتفــاق بينهــم علــى كلمــة بعينهــا للداللــة 
علــى هــذه الطائفــة التــي كانــت موجــودة فــي فلســطين اال ان هنــاك اشــارات قويــة الــى عالقــة الجماعــة بتالميــذ النبــي 
ــإن هــذه  ــر ف ــي االكب ــخ الطبيعــي لبلين ــاب التاري ــي كت ــد وبحســب مــا جــاء ف ــوا عــن يهــود المعب ــن انفصل اشــعيا الذي
الجماعــة كانــت تســكن فيمــا بيــن مدينــة اريحــا فــي وادي االردن شــماال ومدينــة عيــن جــدي علــى البحــر الميــت جنوبــا 

.pline l’ancien , histoire naturelle, I, 17 وهــو نفــس المــكان الــذي يضــم خربــة قمــران
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مل يرد ذكر للحاسنيني يف املخطوطات بهذا املصطلح عى اإلطاق.	 

ــون 	  ــنيني مختلف ــم حــول الحاس ــتند إىل نصوصه ــن اس ــة الذي أن املؤرخــني الثاث

ــد هــذه الطائفــة وحــول مــكان اســتيطانها. حــول عقائ

ــي ســلكها 	  ــاة الزهــد والتقشــف الت ــة حــول طبيعــة حي إجــاع املؤرخــني الثاث

ــب  ــا الذه ــة وامتاكه ــى الطائف ــد إىل غن ــذي أك ــومر ال ــس س ــنييون عك الحاس

والفضــة.

ــة  ــتند جمل ــا مس ــب فيه ــب املذه ــران أن عص ــارس قم ــايئ لفه ــرد النه ــني الج ب

وتفصيــا للعقائــد الرئيســية يف العهــد القديــم، بيــد أن تطويــر موضوعــات محــددة 

والرتكيــز عــى جوانــب منهــا وتغيــب أخــرى ميثــل مــرآة تفاعــل أهــل هــذه الخزائــن 

مــع اكراهــات زمنهــم عشــية ظهــور النرانيــة.
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األغوار.....في ظل ازدواجية المهنة ) مزارع / عامل (
هل المطلوب تنمية زرعية أم تنمية ريفية ؟

د. فايز فريجات أبو ستة / جامعة القدس
خبير التنمية الريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة
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الفلســطينية  األرايض  عــى  اليهوديــة  املســتعمرات  بنــاء  يف  االســتمرار  مــع 

مــوارد  عــى  واملتواصلــة  التامــة  اإلرسائيليــة  والســيطرة  األغــوار,  منطقــة  يف 

ومصــادر امليــاه الجوفيــة والســطحية يف األرايض الفلســطينية ومواصلــة تطويــق 

بالحواجــز  األغــوار  يف  الفلســطينية  البريــة  والتجمعــات  القــرى  ومحــارصة 

ممكنــة  مســاحة  أكــر  ضــم  وراء  املتواصــل  واللهــث  االرسائيليــة,  العســكرية 

ــغ  ــة إىل تفري ــات الهادف ــك املارس ــل تل ــل, ويف ظ ــة اىل إرسائي ــن األرايض الزراعي م

الريــف الفلســطيني مــن مضامينــه االقتصاديــة واالجتاعيــة والريفيــة أخــذت 

اقتصاديــة  تحــوالت  تشــهدان  األغــوار  منطقــة  يف  والريــف  املرويــة  الزراعــة 

ــا:  ــاؤالت وأبرزه ــن التس ــر م ــرز الكث ــذت ت ــة, وأخ ــة عميق ــة ودميغرافي  واجتاعي

 هــل الريــف الفلســطيني يف منطقــة األغــوار ســيفقد ســكانه يف آفــاق زمنيــه معينه ؟

 هل ستختفي املزرعة العائلية أو ستظهر يف مكانها أشكال وتركيبات تنظيميه أخرى ؟

هل الزراعة ستسيطر كمهنه أم سيسيطر الريف ؟

يف ظــل الوضــع الســيايس املزمــن يف األرايض الفلســطينية, وخاصــة بعــد اتفاقيــات 

أوســلو وتقســيم األرايض الفلســطينية إىل مناطــق )ا(, ومناطــق )ب( ومناطــق )ج( 

ــو  ــة يف فلســطني ه ــا للمســألة الزراعي ــر الظواهــر وضوح ــام 1993, أصبحــت أك ع

ــة  ــوى العامل ــور الق ــدم تط ــط بع ــذي يرتب ــي ال ــاج الزراع ــتوى اإلنت ــاض مس انخف

ــبب  ــايف بس ــكل إض ــة بش ــذه الحال ــد ه ــك تتعق ــل, وكذل ــة العم ــاض إنتاجي وانخف

الرتكيــب الزراعــي املتخلــف والتقســيم غــر العــادل لإلنتــاج الزراعــي, حيــث أصبــح 

الحيــز الفلســطيني وخاصــة الريفــي منــه يواجــه مســائل دون الســيطرة السياســية 

واإلداريــة الفلســطينية. مــا يعنــي وقــوع القطــاع الزراعــي الفلســطيني ضمــن مــا 

أصبــح معروفــا بالظرفيــة املروطــة وخاصــة يف املنطقــة ) ج ( التــي تشــكل ثلثــي 

مســاحة األغــوار, والتــي أصبحــت تعنــي القــدرة املحــدودة لحركــة وتدخــل الجانــب 

ــي  ــداد الطبيع ــو االمت ــه, وه ــش في ــذي يعي ــز ال ــدث يف الحي ــا يح ــطيني في الفلس

ــة  ــون دون حرك ــول اإلرسائيلي ــلو يح ــرتة أس ــال ف ــه, فخ ــوره وتنميت ــات تط إلمكاني

الفلســطينيني يف مناطــق »ج« , فمســائل تحديــد األقليــم والحيــز الريفــي الفلســطيني 

ــة,  مــا زالــت تعتمــد عــى فرضيــات ومطالــب فلســطينية تواجــه معارضــة إرسائيلي

بــل أن الجــزء األكــر مــن هــذا الحيــز الفلســطيني مــا زال يحظــر عــى الفلســطينيني 

ــره1. ــه أو تطوي الدخــول إلي
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إن تســلم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إدارة, تطويــر وتنميــة أجــزاء مــن 

األرايض الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة, خــال الفــرتة االنتقاليــة متــت 

خالهــا الســيطرة املروطــة واملحــدودة عــى مــوارد األرض, امليــاه واألمــن والتريــع, 

ــل,  ــى مراح ــم ع ــر حيزه ــم وتطوي ــل تنظي ــن أج ــطينيني م ــة للفلس ــت فرص خلق

ــا ال  ــث أنه ــا عــى كاهــل الســلطة الفلســطينية بحي ويف نفــس الوقــت شــكلت عبئ

 تســتطيع إدارة شــؤونها بحريــة حســب االحتياجــات والطموحــات الفلســطينية.

الظــروف  عــى صياغــة  مبــارش  اثــر  لــه  كان  واإلداري  الســيايس  الواقــع  هــذا 

االقتصاديــة واالجتاعيــة للمجتمــع الفلســطيني يف األغــوار والحــد مــن حريــة 

حركتــه الحيزيــة والتنمويــة, وأيضــا كان لــه أثــر مبــارش عــى واقــع الزراعــة 

ــاً.. ــا وعمراني ــف الفلســطيني ســكانيا ووظيفي ــع الري ــة يف املنطقــة وعــى واق  املروي

ــة  يف  ــة املروي ــدم ســيحاول الباحــث أن يســتقريء مســتقبل الزراع ــا تق يف ضــوء م

منطقــة األغــوار كأحــد مكونــات الريــف الفلســطيني ال كوظيفــة أو مكــون رئيــي, 

ــف  ــهدها الري ــي يش ــة الت ــة والدميغرافي ــة واالجتاعي ــوالت االقتصادي ــل التح يف ظ

ــيل. ــال اإلرسائي الفلســطيني يف ظــل االحت

إن التنميــة الريفيــة ال تتــم مبعــزل عــن بنــاء املؤسســات والســيطرة عــى املــوارد 

ــرك  ــي تح ــرارات الت ــاذ الق ــة« يف اتخ ــن »الظلي ــع م ــرأة واملجتم ــراج امل ــك إخ وكذل

ــه  ــه, أولويات ــه, إمكانيات ــى متطلبات ــاداُ ع ــع اعت ــو يف املجتم ــة والنم ــة التنمي عملي

ــق  ــة لخل ــة ماس ــاك حاج ــك هن ــة. لذل ــة واالقتصادي ــية, الثقافي ــه السياس وطموحات

ــا. ــوار وتنميته ــة األغ ــر منطق ــة لتطوي ــه وموجه ــة ُمَمكِّن ــات تخطيطي آلي

لــذا ســيقدم هــذا البحــث بعــض التصــورات املســتقبلية للخطــوات التــي يجــب 

ــة دون إهــدار للمــوارد  ــة الصعب ــرور هــذه املرحل ــار لتأمــني م أخذهــا بعــني االعتب

الشــحيحة وخلــق فــرص للتطويــر الريفــي املتعــدد الوظائــف كــرط مســبق لتحقيق 

ــاه  ــوارد األرض, املي ــكل م ــطينية ل ــيادة الفلس ــتام الس ــد اس ــتدامة بع ــة املس التنمي

واالقتصــاد يف األغــوار. ان تجربــة التنميــة الريفيــة املتعــددة الوظائــف التــي حققــت 

نجاحــاً مذهــاً يف بلــدان عديــدة مــن العــامل مثــل تيانــد وتايــوان ويــورد  الروفســور 

ــة املتعــددة  ــة الريفي ــة التنمي ــال ناجــح يف تجرب ــوان« كمث يانــوش غودوفســي »تاي

ــوان عــدة خطــوات, تــم مــن خالهــا املحافظــة عــى  الوظائــف. فلقــد اتخــذت تاي

ــم وبنفــس الوقــت الحفــاظ عــى ســكان الريــف يف أماكــن  الرتكيــب الزراعــي القائ
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ــف مــا  ــي شــيدت يف الري ــة الت ــع الغذائي ــن خــال تشــغيلهم يف املصان ســكنهم م

أدى إىل تحديــد فقرهــم. وكــا يذكــر غودوفســي فــان نتائــج البحــوث التــي أجراهــا 

باحثــون غربيــون تؤكــد أن ســكان الريــف يحصلــون عــى ثلــث دخلهــم مــن الزراعــة, 

مــا يشــر إىل أن تايــوان بلــد متطــور. وكذلــك فــان الوضــع املشــابه لتايــوان هــو يف 

تايانــد التــي مل يذكــر أحــد عنهــا أنهــا أدخلــت برنامــج التنميــة الريفيــة املتعــددة 

الوظائــف. إن تايانــد قــد خفضــت يف الفــرتة الواقعــة مابــني 1960-1988 مســاهمة 

الزراعــة يف الدخــل القومــي مــن %36 إىل %17 أمــا نســبة الســكان الذيــن يعيشــون 

يف الريــف قــد بلغــت يف النصــف الثــاين مــن الثانينــات أكــر مــن 60%2. ويعتــر 

تعــدد الوظائــف شــكا لتحــرض الريــف, وبديا للحلــول املقرتحــة لغاية اآلن للمســألة 

الزراعيــة ومــن ضمنهــا الهجــرة الجاعيــة لســكان الريــف, والبعــض يعترهــا صفــه 

ــة  مازمــه لاقتصــاد الزراعــي, وأن تعــدد الوظائــف يشــرتك يف املعنــى مــع ازدواجي

املهنــة3. 

التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والديمغرافية في األغوار:
تطــورت القــرى والتجمعــات الريفيــة يف منطقــة األغــوار الجنوبيــة عــن اســتقرار 

ــور  ــاس و غ ــك و طوب ــي الجفتل ــة وه ــة الرعوي ــفوح الرقي ــق الس ــدو يف مناط الب

فصايــل والعوجــا، النبــي مــوىس و الخــان الحمــر بالقــرب مــن أريحــا، ومعظمهــا نشــأ 

ــة  ــاه وتوفــر الرتب ــع املي ــة بســبب وفــرة ينابي عــى أطــراف تلــك املنحــدرات الرقي

الخصبــة حيــث عمــل الســكان عــى زراعــة األرض واســتغالها. 

وتشــكل األغــوار مــا نســبته %26 مــن أرايض الضفــة الغربيــة البالغــة مســاحتها 

ــة  ــذه املنطق ــاز ه ــت (, ومتت ــر املي ــن البح ــم2 م ــا 238ك ــن ضمنه ــم2 وم ) 5788ك

بارتفــاع معــدل الحــرارة صيفــاُ األمــر الــذي يزيــد مــن معــدل التبخــر والــذي يصــل 

يف األجــزاء الشــالية للبحــر امليــت اىل %60 يف منطقــة هــي باألصــل قليلــة األمطــار 

ــذا  ــه شــبه صحــراوي4, ول ــر مــن جهات ــم, أي أن الغــور يف كث ــد عــن 250 مل ال تزي

فــان الــري رضوري لنجــاح الزراعــة يف هــذه املنطقــة التــي تشــتهر باملحاصيــل شــبه 

ــة  ــاه األودي ــة, وحيــث تســاعد مي ــة الرملي ــة وعــى رأســها املــوز حيــث الرتب املداري

والعيــون مــن الســفوح الرقيــة يف انجــاح الزراعــة مثــل عــني العوجــا ووادي القلــط 

وعــني الســلطان ووادي الفاعــة.
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ــة ,  ــوارد املائي ــك امل ــى تل ــة ع ــيطرة تام ــيطر س ــيل يس ــال االرسائي  اال أن االحت

ــا  ــك املصــادر ويعمــل عــى تجفيفه ــة مــن تل ــة القريب ــار الجوفي ــر اآلب ويقــوم بحف

ويحــرم الســكان مــن زراعــة اراضيهــم التــي هــي مهــددة امــا باملصــادرة أو تحويلهــا 

ــن  ــوين الناجــم ع ــراغ القان ــي ظــل الف ــراين, فف ــة للتوســع العم اىل مدخــرات عقاري

ــألرايض  ــة ل ــة الزراعي ــر الصبغ ــول دون تغي ــان يح ــاك أي ض ــس هن ــال لي االحت

ــاً وينظــر  املرويــة يف األغــوار, حيــث أن وضــع معظــم األرايض الزراعيــة ال زال معلّق

ــى  ــراين املســتقبيل ويبق ــة للتوســع العم ــا مدخــرات عقاري ــا عــى أســاس كونه إليه

املزارعــون ينتظــرون الفــرص املامئــة لبيــع أراضيهــم واالســتفادة مــن الربــح العقــاري 

ــي تشــهد يف الســنوات  ــة آريحــا, الت ــة العوجــا شــال مدين كــا هــو الحــال يف قري

ــان,  ــة وبأبخــس األمث ــن األرايض الزراعي ــع مســاحات واســعة م ــت وبي األخــرة تفتي

ــار أردين. ــة آالف دين ــي اىل ثاث ــم ألف ــث ال يتجــاوز ســعر الدون بحي

تحــت ضغــط املارســات واإلجــراءات اإلرسائيليــة من مصــادرة األرايض والســيطرة 

ــام االرث  ــب نظ ــعة حس ــات الواس ــت امللكي ــة, وتفتي ــن جه ــاه م ــادر املي ــى مص ع

االســامي مــن جهــة ثانيــة, شــهدت القــرى الفلســطينية يف األغــوار الجنوبيــة تحوالت 

ــي إىل  ــة والرع ــي الزراع ــن حرفت ــني م ــن القروي ــد م ــل العدي ــة واضحــة, فانتق مهني

العمــل يف العديــد مــن املهــن يف الــورش واملصانــع اإلرسائيليــة ســواء داخــل الخــط 

ــة املقامــة عــى األرايض املصــادرة يف األغــوار,  األخــرض أو يف املســتعمرات اليهودي

ــم  ــن اعاله ــرب ع ــال الع ــرات الع ــاع ع ــية وانقط ــداث السياس ــة لألح ونتيج

ــام  ــة األوىل ع ــال االنتفاض ــة خ ــة, وخاص ــتعمرات القريب ــل ويف املس ــل إرسائي داخ

1987- 1993 واالنتفاضــة الثانيــة عــام 2000 وحتــى اليــوم, نجــد أن عــددا مــن هؤالء 

ــطتهم  ــم وأنش ــون أعاله ــوا ميارس ــني وأصبح ــوا إىل مقاول ــني تحول ــال والحرفي الع

ــذت  ــوار أخ ــة األغ ــي, أي أن منطق ــة أو الرع ــة الزراع ــب حرف ــم بجان ــل قراه داخ

تشــهد ظاهــرة ازدواجيــة املهنــة عامــل/ فــاح, وخاصــة بعــد االنقطــاع عــن العمــل يف 

ارسائيــل ومــن أبــرز ســات ظاهــرة ازدواجيــة املهنــة عــدم اعتــاد األرسة الفاحيــة 

عــى الزراعــة كمصــدر دخــل رئيــي5. 
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ازدواجیة المھنة وریادیة الصمود

طرد العمال العرب مع بداية االنتفاضة
األولى

األكثریة بنسبة 
من السكان %  57

كانوا یعیشون في 
الریف قبل أوسلو

ممارسة العمال العرب 
حرفھم في   قراھم 

 بمساندة شعبیة

استقطاب العمال 
العرب في الورش 

االسرائیلیة
1987-1967منذ 

يتــأىت الدخــل لعــدد مــن أفــراد األرسة جــراء العمــل خــارج نطــاق الزراعــة أي أن 

معظــم األرس الفلســطينية يف األغــوار وخاصــة يف القــرى الواقعــة شــال البحــر امليــت 

أصبحــت تعتمــد عــى أكــر مــن مصــدر للدخــل بجانــب الدخــل مــن الزراعــة.

 Drivers, Pressures, ( املســتخدم بالدراســة D.P.S.I.R اســتناداً اىل منهــج ال

والتأثــرات  والحالــة  والضغــوط  الدوافــع  أي   ,)Status, Impacts. Responses

ــة يف  ــة والدميغرافي ــة واالجتاعي ــوالت االقتصادي ــث التح ــج الباح ــتجابات عال واالس

األغــوار, وقــد أثبتــت الدراســة امليدانيــة للباحــث ومــن خــال ماحظاتــه االمريقيــة 

أن جــزءا كبــرا مــن املداخيــل االقتصاديــة الخارجيــة ) عائــدات العمل يف املســتعمرات 

( تســتثمر يف املزرعــة العائليــة, وأصبحــت تلــك املداخيــل الخارجيــة تشــكل العنــر 

الرئيــس يف إعــادة إنتــاج األرسة الريفيــة واملزرعــة العائليــة, أي أنــه بالرغــم مــن عمــق 

ــواء  ــعة س ــرات واس ــهد هج ــا مل تش ــوار اال أنه ــرى األغ ــهدتها ق ــي ش ــوالت الت التح

ــس  ــرب 1967, وبنف ــراء ح ــدث ج ــذي ح ــزوح ال ــتثناء الن ــة باس ــة أو خارجي داخلي

الوقــت مل تشــهد املنطقــة منــواً دميغرافيــاً واســعاً اســتطاع أن يعــوض أعــداد النازحــني 

مــن املنطقــة عــام 1967 ) أنظــر الجــدول أدنــاه والــذي يبــني التطــور الســكاين خــال 
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ــني 1997- 2007 ( ,  ــة ب ــوار الجنوبي ــة يف األغ ــات الرئيس ــنوات يف التجمع ــر س ع

ــة  ــوا مرون ــن مارس ــكانها الذي ــن س ــى م ــا تبق ــة م ــد املنطق ــت مل تفق ــس الوق وبنف

عاليــة يف التغلــب والتكيــف مــع مجمــل الظــروف املحيطــة. اال أن الزراعــة شــهدت 

اختــاالت هيكليــة وتركيبيــة عميقــة خــال ســني االحتــال. وميكــن تلخيــص أهــم 

التحــوالت التــي شــهدها الريــف والزراعــة يف األغــوار قبــل وبعــد اتفاقــات أوســلو 

بالنقــاط التاليــة:

- قبل أوسلو
ً
أوال

1- تهميش القطاع الزراعي:
منــذ عــام 1967 اخــذ ســوق العمــل اإلرسائيــيل يســتقطب العــال الفلســطينيني 

العاملــني يف قطــاع الزراعــة الفلســطيني حيــث أن العائــد مــن العمــل يف املســتعمرات 

االرسائيليــة أعــى مــن العائــد مــن املــزارع العربيــة, خاصــة يف ســنوات الســبعينات 

ــتوى  ــنا يف مس ــهدت تحس ــي ش ــا, والت ــغيل ذروته ــبة التش ــا نس ــت فيه ــي بلغ الت

ــاع  ــذ القط ــت اخ ــس الوق ــل. بنف ــل يف إرسائي ــن العم ــل م ــة الدخ ــة نتيج املعيش

الزراعــي يرتاجــع مــن حيــث العائــد ومــن حيــث القــدرة عــى التشــغيل. إن ســنوات 

ــه  ــذي ألحق ــل ال ــن الخل ــوح ع ــفت بوض ــام 1987 كش ــدأت ع ــي ب ــة الت االنتفاض

االحتــال بكافــة القطاعــات االقتصاديــة وخاصــة القطــاع الزراعــي, حيــث االعتــاد 

الكبــر عــى البضائــع االرسائيليــة املســتوردة. إن إدراك خطــورة هــذه التبعيــة 

القويــة لاقتصــاد االرسائيــيل زاد مــن وعــي األرسة الريفيــة ألهميــة القطــاع الزراعــي 

وقدرتــه العاليــة عــى التشــغيل وتوفــر الغــذاء ومــن هنــا ونتيجــة هــذه االعتبــارات 

ــك  ــل وكذل ــة العم ــادة املوحــدة لانتفاضــة متــت مقاطع ــن القي ــر م وبتشــجيع كب

املنتجــات اإلرسائيليــة, أيضــا تــم تكثيــف اإلنتــاج املحــيل بــل وحتــى تطويــر نشــاطات 

غــر زراعيــة يف الحيــز الريفــي. 

2- الهجرة الخارجية:
ــن ســكانها  ــوار نحــو )%80 ( م ــام 1967 فقــدت األغ ــران ع نتيجــة لحــرب حزي

ومل تنتهــي موجــات الهجــرة نحــو الخــارج عنــد هــذا الحــد, فلقــد بلغــت الهجــرة يف 

الســنوات 1967-1985, نحــو %28,8 مــن ســكان األغــوار. لقــد كان ملارســة الطــرد 



 297

ــر يف اســتمرار الهجــرة  ــدور الكب ــة الســيئة ال ــك األوضــاع االقتصادي الجاعــي وكذل

الخارجيــة, أمــا املهاجريــن مــن أصــل زراعــي فكانــت نســبتهم يف األغــوار 31,5% ) 

منهــم الجئــني يف مخيــات تقــع ضمــن أرايض األغــوار (

لقــد أدت الهجــرة الخارجيــة إىل خلــل كبــر يف التــوازن الســكاين وكان هــذا واضحــا 

مــن خــال تركيــز الهجــرة عــى الفئــة الذكريــة القــادرة عــى العمــل ) 21-50 ( ســنه 

مــا زاد يف نســبة النســاء عنــد نفــس الفئــة العمريــة والتــي بلغــت عــام 1974 نســبة 

ــك  ــل تل ــرى ملث ــة األخ ــبة %54,8 , النتيج ــام 1982 نس ــكان ويف ع ــن الس %53,4 م

املوجــات القريــة مــن الهجــرة أن تراجــع التكاثــر الســكاين مــن 243,4لــكل ألــف 

ــادة متوســط  ــك أدت الهجــرة إىل زي ــكل ألــف فــرد, إضافــة إىل ذل فــرد إىل 177,1 ل

ــة  ــى نفق ــون ع ــن يعيش ــخاص الذي ــدد األش ــادة ع ــد, أي زي ــرد الواح ــات للف النفق

مهاجــر واحــد 6,3-5,2 .

3- االرتباطات الخارجية:
التحويــات النقديــة مــن الخــارج والعمــل املأجــور يف إرسائيــل وكذلــك النشــاطات 

الحرفيــة يف املناطــق الريفيــة وخارجهــا أصبحــت تشــكل أســاس اقتصــاد األرسة الريفيــة 

ــة  ــرت عــى البني ــد أث ــة ق ــر الزراعي ــة غ ــروز النشــاطات الحرفي ــل إن ب ــوار, ب يف األغ

ــاء  ــأرسه. وكان تخــيل األرسة عــن االكتف ــف ب ــة, وبالنتيجــة الري ــألرسة الريفي ــة ل املهني

الــذايت مــن أهــم النتائــج الرئيســية لتلــك التحــوالت واالرتباطــات الخارجيــة مــع تقويــة 

ــع  ــيل (. إن طاب ــة لاقتصــاد الخارجــي ) االرسائي ــة األرسة الريفي ــادة تبعي ــة وزي العاق

األعــال خــارج الزراعــة وانعــدام االســتقرار املهنــي عمــل عــى تطويــر عاقــات إنتاجية 

ــا يف  ــا واملوســعة اجتاعي ــدة وجــدت انعكاســها يف صفــات األرسة املتنوعــة مهني جدي

إطــار عاقــات التعــاون العائليــة. إن عاقــات اإلنتــاج الجديــدة وجــدت تعبــرا عنهــا 

ــا لحجــم  ــة وفق ــوى العامل ــم العمــل واســتغال الق ــة لتنظي أيضــا يف األشــكال العائلي

ــاة  ــوذج الحي ــا لنم ــر ووفق ــس والعم ــب الجن ــل حس ــيم العم ــة, تقس ــة العائل وبني

واالســتهاك الــذي أصبــح العنــر الــذي يحــدد اإلنتــاج وإعــادة اإلنتــاج لــألرسة مــن 

حيــث االعتبــارات البيولوجيــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة. بهــذا الســياق ازدادت قــوة 

عاقــات القرابــة كــرد فعــل عــى عــدم االســتقرار املهنــي واألعــال الهمجيــة لاحتــال 

التــي كانــت تشــكل تهديــدا مســتمرا بالنســبة ملســتقبل وأهــداف العائلــة الريفيــة. 
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4- التراجع في قيمة الناتج الزراعي: 
لقــد تعرضــت قيمــة الناتــج الزراعــي إىل الرتاجــع خــال ســنوات االحتــال حالــه 

حــال االنتــاج الزراعــي يف الضفــة الغربيــة, حيــث انخفضــت القيمــة الحقيقيــة للناتــج 

الزراعــي يف ســنة  1988 - 1987 عنهــا يف ســنة 1977-1978 وأعــى بشــكل طفيــف 

عــن ســنة 1973-1974 , لكــن لوحــظ أن متوســط زيــادة وتــرة الناتــج الزراعــي يف 

ــذه  ــت ه ــني 1970-19856, وال زال ــرتة ب ــنويا يف الف ــغ 4و%0 س ــة بل ــة الغربي الضف

النســبة تــراوح حــول نفســها حتــى اليــوم. 

5- التغييرات التركيبية في القطاع الزراعي:
لقــد حلــت تغيــرات تركيبيــة عديــدة يف القطــاع الزراعــي خــال فــرتة االحتــال 

ــرتة  ــك الف ــال تل ــا خ ــت أهميته ــي انخفض ــل الت ــم املحاصي ــن أه ــيل, وم االرسائي

ــت إىل  ــد تعرض ــرضوات فق ــا الخ ــه. أم ــات والفواك ــات والحمضي ــوب والبقولي الحب

ــديدة. ــات ش تقلب

نتيجــة لاهتــام الشــديد باللحــوم البيضــاء, فــان فــرع الــروة الحيوانيــة قــد زاد 

مــن قيمــة الناتــج الزراعــي وســجل تقدمــا ملموســا منــذ الســنوات األوىل لاحتــال 

مــع العلــم أن إرسائيــل قــد أغلقــت %85 مــن املراعــي يف الســفوح الرقيــة البالغــة 

مســاحتها 1,5 مليــون دونــم وانحــرت املراعــي ل 150 ألــف رأس مــن املاعــز 

والخــراف يف 225000 دومنــا فقــط أي مبعــدل 66,6 رأس/هكتــار بعــد أن كانــت رأس 

ــم مــن  ــم 200مل ــة للمنطقــة ) 150 مل ــار. إزاء قــدرة التحمــل الطبيعي واحــد للهكت

املطــر(, مــا يعنــي ارتفــاع درجــة الرعــي الجائــر والتصحــر7 . إذا النتيجــة املبــارشة 

للسياســات اإلرسائيليــة قــد أدت إىل تحــوالت عديــدة ومــن أهمهــا التخــيل التدريجــي 

عــن بعــض فــروع الزراعــة التقليديــة مثــل الحمضيــات واملــوز واالتجــاه نحــو زراعــة 

ــن خــال املســتوطنات ) مشــاريع  ــارج م ــة للخ ــة املوجه ــل واألعشــاب الطبي النخي

مشــرتكة ( .

6- القدرة التشغيلية للقطاع الزراعي:
ــى  ــي ع ــاع الزراع ــدرة القط ــض ق ــدأت تنخف ــال ب ــنوات األوىل لاحت ــذ الس من

ــني يف  ــد انخفضــت نســبة العامل ــة, ولق ــة يف األرايض املحتل ــوى العامل امتصــاص الق



 299

ــش القطــاع الزراعــي. ــاً جــراء تهمي القطــاع الزراعــي مــن نحــو %50 اىل %9 تقريب

7- التضامن وعالقات القرابة داخل العائلة الريفية في مواجهة الضغوطات السياسية 
واالقتصادية:

إن الظــروف السياســية والضغوطــات االقتصاديــة قــد خلقــت العديــد مــن 

امليكانزمــات التــي أصبحــت تنظــم العاقــات الداخليــة والخارجيــة وكذلــك أخــذت 

ــن  ــي واألم ــدام االســتقرار املهن ــة. إن انع ــة الريفي ــات العائل ــب صف تتدخــل يف تركي

ــم  ــة تهت ــة الريفي ــت العائل ــة جعل ــات االجتاعي ــاب الضان ــك غي ــيايس وكذل الس

بــرضورة الحفــاظ عــى روابــط القرابــة وأن تتكيــف مــع الظــروف الجديــدة. إن مثــل 

هــذا االهتــام قــد أنعــش بعــض أشــكال التضامــن داخــل العشــرة الــذي يجــب أن 

ــداد  ــية ال كامت ــة والسياس ــوط االقتصادي ــع الضغ ــف م ــة للتكي ــه كمحاول ــر إلي ننظ

لهيئــات اجتاعيــه موجــودة ســابقا يف قــرى األغــوار مثــل الحمولــة والعائلــة الكبــرة 

واملمتــدة ….الــخ أي يجــب النظــر إىل عاقــات القرابــة مــن خــال مضمونها الســيايس 

واالجتاعــي الحديــث. إن زيــادة التضامــن اعتــادا عــى القرابــة مل يــؤدي إىل عــزل 

العائلــة, بــل عــى العكــس – كانــت ترافــق هــذه الظاهــرة زيــادة التضامــن وتوســيع 

عاقــات التعــاون بــني الجاعــات الثانويــة مثــل الجــران واألصدقــاء وذلــك بفضــل 

ــراط  ــية وانخ ــة والسياس ــات الجاهري ــل للمنظ ــدور الفاع ــيايس وال ــي الس الوع

ــات  ــذت االرتباط ــات. إذا أخ ــك املنظ ــوار يف تل ــاء األغ ــن أبن ــعة م ــات واس قطاع

الجديــدة تتطــور ردا عــى الواقــع املتغــر وغــر الثابت للوحــدات االنتاجيــه وأصبحت 

تعتمــد عــى مبــاديء مشــابهه املبــاديء يف عاقــات القرابــة, أي أن هــذه الظاهــرة ) 

التضامــن( أصبحــت توفــر وتضمــن للوحــدات االنتاجيــه قــوة عاملــه غــر مدفوعــة 

األجــر ) تبــادل العمــل(, وبفضــل ذلــك انخفضــت التبعيــة لســوق العمــل الــذي كان 

ينظمــه الطــرف االرسائيــيل خــال االنتفاضــة األوىل. لقــد أخــذت العائلــة الريفيــة مــن 

جديــد تنظــم عاقاتهــا الداخليــة االنتاجيــه واالجتاعيــة وفقــا لبنيتهــا الدميغرافيــة 

ومســتوى تطورهــا وكذلــك وفقــا للرتكيــب املهنــي والدخــل النقــدي وحجــم القاعــدة 

ــل  ــس داخ ــب الجن ــد حس ــل الجدي ــيم العم ــك إىل تقس ــى ذل ــد أف ــة. لق الزراعي

ــاج  ــة يف اإلنت ــه وخاص ــه واقتصادي ــارس أدوارا اجتاعي ــرأة مت ــت امل ــة, وأصبح العائل

الزراعــي الكفــايف باالضافــه للواجبــات واألعبــاء املنزليــة8. 
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8- االقتصاد المنزلي:
إن التحــوالت التــي تعــرض لهــا االقتصــاد الريفــي املنــزيل كانــت تكمــن يف 

ارتباطــه باالقتصــاد الخارجــي )االرسائيــيل (. إذ أن جوهــر اإلنتــاج التاريخــي للعائلــة 

ــذي كان يســمح باالســتقالية النســبية.  ــة االحتياجــات الخاصــة, وال ــة لتغطي الريفي

قــد تهمــش مــن خــال دخولــه يف شــبكة عاقــات خارجيــة غــر متكافئــة وخاضعــة 

ملتطلبــات واحتياجــات االقتصــادات واألســواق الخارجيــة. وأن مثــل هــذه العاقــات 

ــكل  ــذت تش ــا أخ ــة, أيض ــتغال العائل ــيله الس ــكل وس ــت تش ــة أصبح ــر املتكافئ غ

ــادي. ــتقرار االقتص ــدام االس ــة وانع ــق األزم ــية لتعمي ــات الرئيس امليكانزم

ثانيًا-  بعد أوسلو: 
وأمــا يف الفــرتة التــي تلــت عــام 1994 أي يف عهــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية, 

ونتيجــة لنشــوء العديــد مــن الــوزارات واألجهــزة اإلداريــة واألمنيــة يف املــدن 

الرئيســية, فقــد أصبحــت تلــك املــدن تســتقطب العديــد مــن أبنــاء الريــف العاطلــني 

عــن العمــل يف إرسائيــل, وكذلــك حملــة الشــهادات العلميــة املختلفــة, أيضــا أخــذت 

املــدن تشــهد تركــزا أكــر ملنظــات املجتمــع املــدين, والتــي أصبحــت تشــكل جســا 

موازيــا للســلطة الوطنيــة الفلســطينية, وأصبحــت تشــكل أدوات ضغــط ومراقبــة عى 

ــال ودعــم صمــود  ــة, فانتقلــت مــن دور مقاومــة مارســات االحت الســلطة الوطني

ــدة  ــا الجدي ــرز أدواره ــن أب ــدة وم ــة جدي ــطينيني, إىل أدوار تنموي ــكان الفلس الس

ــب  ــخ ) حس ــوق املرأة...ال ــن حق ــاع ع ــة والدف ــر الدميقراطي ــان ون ــوق اإلنس حق

أولويــات املمولــني (, ونتيجــة للتمويــل الخارجــي املرتفــع فقــد اســتقطبت منظــات 

املجتمــع املــدين العديــد مــن أبنــاء القــرى ذوي املؤهــات العلميــة وخريجــي 

الجامعــات. ويف ظــل هــذا التوظيــف اإلداري املرتفــع يف القطاعــات غــر اإلنتاجيــة, 

ــت  ــوار, وأصبح ــة األغ ــة يف منطق ــة خاص ــاع الزراع ــني يف قط ــدد العامل ــص ع تناق

الوظائــف اإلداريــة ســواء يف القطــاع الحكومــي أو غــر الحكومــي مطمحــا لكافة جيل 

الشــباب. نتيجــة النتفاضــة األقــىص يف العــام 2000 قامــت قــوات االحتــال االرسائيــيل 

بتصعيــد إجراءاتهــا القمعيــة للشــعب الفلســطيني وعملــت عــى فصــل القــرى عــن 

ــة العمــل  ــاء القــرى التخــيل عــن رحل ــر مــن أبن املــدن الرئيســية مــا اضطــر الكث

اليوميــة بــني قراهــم ومراكــز أعالهــم اإلداريــة يف املــدن وذلــك نتيجــة للمارســات 
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واإلجــراءات اإلرسائيليــة التــي متثلــت بالحواجــز واالغاقــات وحــاالت القتــل العمــد 

لبعــض الســكان الذيــن يتنقلــون بــني القــرى واملــدن, ولهــذا أصبحــت أعــداد كبــرة 

ــن  ــا م ــم, خوف ــز أعاله ــرب مراك ــدن ق ــم يف امل ــع أرسه ــتقر م ــني تس ــن املواطن م

فقــدان وظائفهــم نتيجــة لاغاقــات والتأخــر عــى الطرقــات والحواجــز اإلرسائيليــة, 

حيــث ارتفــع عــدد أيــام اإلغــاق مــن 52 يومــا ســنة 2000 إىل 222 يومــا ســنة 20019 

. وقــد كان لهــذه املارســات اإلرسائيليــة انعكاســات واضحــة عــى لتوزيــع الســكاين 

بــني القــرى واملــدن, أمــا الظاهــرة األبــرز والناجمــة عــى قطــع الطــرق الرئيســية بــني 

ــة  املــدن والقــرى الفلســطينية, اضطــرار ســكان األغــوار ســلوك طــرق وعــرة وفرعي

ــد  ــت النتيجــة أن العدي ــدن الرئيســية, وكان ــوا إىل امل ــدة ســاعات ليصل تســتغرق ع

مــن الوظائــف واألنشــطة االقتصاديــة واملهنيــة والصناعيــة قــد انســحبت مــن املــدن 

إىل القــرى, تلبيــة الحتياجــات الســكان الريفيــني املحيطــني باملــدن الرئيســية والذيــن 

ــات,  ــة لاغاق ــم نتيج ــة احتياجاته ــدن يف تلبي ــى امل ــاد ع ــم االعت ــد بامكانه مل يع

وكذلــك فــان العــامل وذوي املهــن املختلفــة الذيــن اضطــروا تــرك أعاملهــم داخــل 

ــب  ــم إىل جان ــل قراه ــم داخ ــون مهن ــتمروا ميارس ــات, اس ــة لالغالق ــل نتيج إرسائي

العمــل الزراعــي. وأمــام هــذه التحــوالت االقتصاديــة بــرز التعــدد الوظيفــي للريــف 

بوضــوح يف ظــل تراجــع القطــاع الزراعــي كمكــون رئيــي لقــرى األغــوار.
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الخالصة :
إن البنــاء التدريجــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية, جنــني الدولــة املســتقلة يضع 

ــة  ــدة. إن املرحل ــات جدي ــات وواجب ــام تحدي ــه أم ــف وتنميت ــر الري ــكالية تطوي إش

الحاليــة التــي أخــذت تشــهد اهتامــا بالتنميــة الريفيــة املســتدامة والشــاملة أصبــح 

ــك  ــار ذل ــذايت الســابق, وال ينبغــي اعتب ــد االكتفــاء ال لزامــا االهتــام بــرضورة تجدي

خطــوه إىل الــوراء يف طريــق التنميــة, بــل خطــوة نحــو األمــن الغــذايئ الــذي يبــدو 

أنــه ســيكون العنــر األكــر أهميــه يف اســتقرار البــاد الداخــيل. إن العــودة للعمــل يف 

الريــف ويف املزرعــة العائليــة سيســمح للعــال الفلســطينيني الذيــن ارتبطوا لســنوات 

طويلــة باالقتصــاد االرسائيــيل وســيمكنهم مــن الحصــول عــى وســائل املعيشــة 

ــك  ــيخلق ذل ــرى, وس ــة األخ ــات االقتصادي ــر القطاع ــاء تطوي ــل وأثن ــة قب الرضوري

أيضــا املقدمــات االساســيه لتطبيــق فكــرة التنميــة الريفيــة املتعــددة الوظائــف التــي 

تنســجم مــع الظرفيــة املروطــة للتنميــة الشــاملة يف األغــوار. إن التحليــل املقتضــب 

للريــف الفلســطيني يف األغــوار يف هــذا البحــث, يؤكــد عــى صــواب فرضيــات املفكــر 

الــرويس ألكســندر تشــايانوف )قبــل مئــة عــام تقريبــا( والــذي تعارضــت أفــكاره مــع 

ــة  أفــكار لينــني بخصــوص جوهــر التحــوالت االقتصاديــة واالجتاعيــة وقــدرة العائل

الريفيــة عــى التكيــف مــع الظــروف املتغــرة10. إال أن تشــايانوف مل يتطــرق لبــاد 

ــطيني  ــي الفلس ــاد القوم ــور االقتص ــك أن تط ــال. الش ــت االحت ــع تح ــت تخض كان

ســيؤدي إىل انســحاب جــزء كبــر مــن الســكان الريفيــني إىل املــدن أو التخــيل عــن 

العمــل يف الزراعــة, إال أن الريــف ســيظل الخــزان البــري الرئيــي للمجتمــع 

الفلســطيني. يتــازم مــع فكــرة التنميــة الريفيــة املتعــددة الوظائــف إعــادة النظــر يف 

املخططــات الهيكليــة املحليــة للقــرى والتجمعــات الســكانية الفلســطينية مبا ينســجم 

مــع محيطهــا اإلقليمــي, ودراســة اســتخدام األرايض املخصصــة لقطــاع البنــاء الريفــي 

بعنايــة فائقــة. أيضــاً يتطلــب هــذا الواقــع البحــث عــن تنميــة رياديــة تنســجم مــع 

طبيعــة املرحلــة الحاليــة تــؤدي اىل عمليــة قفــز تنمــوي ال زحــف تنمــوي, وتجمــع 

بــني تنميــة القطــاع الزراعــي وتطويــر الحيــز الريفــي, ومســاندة اإلنســان الفلســطيني 

للصمــود يف أرضــه.



 303

النتائج:
ــل . 1 ــة للعمــل املأجــور وســيلة للحصــول عــى مداخي ــراد العائل توجــه بعــض أف

مكملــه تســاعد العائلــة عــى مواجهــة حاجاتهــا االســتهاكية وليــس بالــرضورة 

ــة.  ــة النحــال املزرعــة العائلي بداي

%57 مــن الســكان يقيمــون يف الريــف و %43 يف املــدن واملخيــات قبل أوســلو, . 2

ــف و  ــل %31.4 للري ــرض مقاب ــطينية %53.1 ح ــي يف األرايض الفلس ــوم ه والي

%15.5 للمخيــات, وهــذا نتيجــة اســتقطاب املــدن للشــباب الريفــي للعمــل 

ــدين  ــع امل ــات املجتم ــركات ومنظ ــوك وال ــطيني والبن ــن الفلس ــوى األم يف ق

املرتكــزة يف املــدن,

ــي . 3 ــباب تعن ــن الش ــف م ــغ الري ــة تفري ــوار وعملي ــكاين يف األغ ــل الس التخلخ

ــاء  ــع يف بن ــال للتوس ــام االحت ــة أم ــة الفرص ــعبية واتاح ــة الش ــف املقاوم ضع

ــتمرار  ــى االس ــتوطنني ع ــال واملس ــش االحت ــجع جي ــك تش ــتوطنات وكذل املس

يف مصــادرة األرايض وتجفيــف مصــادر امليــاه واالعتــداء عــى املواطنــني العــرب 

وممتلكاتهــم.

ــر يف . 4 ــذت تنت ــي أخ ــيل الت ــرف االرسائي ــع الط ــرتكة م ــة املش ــاريع الزراعي املش

ــال  ــرع االحت ــوار ت األغ

ــال . 5 ــة االحت ــى مبوافق ــي تحظ ــة الت ــار الجوفي ــض اآلب ــر بع ــدود وحف ــاء الس بن

وبدعــم ومتويــل مــن الــدول املانحــة هــي مقابــل غــض الطــرف وعــدم املطالبــة 

بالحقــوق املائيــة الفلســطينية, هــذا مــن جانــب, ومــن جانــٍب آخــر فــان تلــك 

الســدود واآلبــار ال تشــكل بديــاً عــن مصــادر امليــاه الفلســطينية وال تفــي اىل 

تنميــة القطــاع الزراعــي الفلســطيني.

التوصيات:. 6

ــي يف . 7 ــع األفق ــف والتوس ــع الري ــف وتصني ــددة الوظائ ــة املتع ــة الريفي التنمي

ــطيني  ــف الفلس ــض بالري ــن أن تنه ــة ميك ــرة ريادي ــي فك ــات ه ــع الخدم توزي

وكذلــك تنهــض بالزراعــة كأحــد مكونــات الريــف, وهــي  تنســجم مــع الظرفيــة 

ــة. ــة يف األرايض املحتل ــة للتنمي املروط

تشــجيع التصنيــع الزراعــي ســواء لانتــاج النبــايت أو الحيــواين, واقامــة الصناعــات . 8

التــي تنســجم مــع واقــع وطبيعــة املنطقــة مــن أجــل جــذب األيــدي العاملــة 
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اىل املنطقــة.

رضورة االهتــام ببنــاء املرافــق الســياحية الريفيــة وتكثيفهــا يف منطقــة األغــوار . 9

حــول منابــع امليــاه وخاصــة يف موســم الشــتاء.

رضورة وقــف املشــاريع الزراعيــة املشــرتكة مــع الطــرف االرسائيــيل والتــي تضفي . 10

ــاه  الرعيــة عــى االحتــال, عــاوة عــى أنهــا عــى حســاب مــا تبقــى مــن مي

جوفيــة مــن اآلبــار الخاصــة, وأن االنتــاج يف هــذه املشــاريع غــر موجــه للســوق 

الفلســطيني, يعبــأ ويــدرج ويغلــف ويــرد يف املســتوطنات ومــن ثــم ينقــل جــواً 

لألســواق األوروبيــة كمنتــج ارسائيــيل ال كمنتــج فلســطيني. 

فضــح السياســات االرسائيليــة يف املحافــل الدوليــة وتســليط الضــوء عــى قضايــا . 11

امليــاه التــي تعــاين منهــا األغــوار

رضورة أن تقــوم وزارة الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية بإعــادة طــرح منهــاج . 12

ــذي كان  ــطينية ال ــدارس الفلس ــية يف امل ــة األساس ــل التعليمي ــة يف املراح الزراع

ــلطات  ــه س ــذي ألغت ــة, وال ــة الغربي ــة يف الضف ــة األردني ــان الحكوم ــررا اب مق

ــن  ــذ ) املواط ــني التلمي ــة ب ــيعمق العاق ــاج س ــذا املنه ــيل. ه ــال االرسائي االحت

ــا  مســتقبا ( واألرض وســيحافظ عــى النســيج االجتاعــي الريفــي اآلخــذ حالي

ــزق. يف التم

تشــجيع الســكن قليــل التكلفــة للفئــات املهمشــة, وتســهيل منــح تراخيــص بنــاء . 13

وحــدات ســكنية عــى األرايض الزراعيــة, بواقــع وحــدة عــى كل خمــس دومنــات.

تعبيــد الطــرق الزراعيــة وانــارة الشــوارع واالهتــام بالبنيــة التحتيــة والخدمــات . 14

يف قــرى األغــوار.
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جدول يبني التطور السكاين يف التجمعات الرئيسية يف األغوار الجنوبية

2007 1997
حجم 
األسرة

عدد 
األسرة

المجموع أنثى ذكر
حجم 
األسرة

عدد 
األسر

المجموع أنثى ذكر التجمع

6.2 116 715 356 359 83 554 270 284 مرج نعجة

7.1 199 1421 692 729 85 968 479 489 الزبيدات

4.7 43 203 106 97 35 278 150 128 مرج غزال

6.4 578 3714 1857 1857 507 3178 1577 1601 الجفتلك

5.7 190 1078 537 541 117 650 322 328 فصايل

6.1 674 4120 2062 2058 478 2896 1457 1439 العوجا

5.8 213 1245 652 593 133 841 448 393 النويعمة

6.0 137 821 412 409 96 588 305 283 عني الديوك الفوقا 

113 698 363 335 عني الديوك التحتا

5.2 3510 18346 9201 9145 2421 14744 7223 7521 آريحا

5.4 589 3160 1568 1592 275 1470 727 743 مخيم عني السلطان 

5.5 1298 7176 3546 3630 767 4581 2270 2311 مخيم عقبة جر

4.7 66 309 142 167 7 45 20 25 النبي موىس

8+3+2 5+3+2
دير القلط+ دير 

قرنطل+ دير حجلة

5.4 4184 22466 11263 11203 مجموع الحرض

6.2 1544 9518 4756 4762 مجموع الريف

5.5 1887 10336 5114 5222 مجموع املخيم

5.6 7615 42320 21133 21187
مجموع محافظة آريحا 

واألغوار

املصدر: الجدول من اعداد الباحث استناداً للبيانات الصادرة عن الجهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني عامي 1997 و 

2007 رام الله
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المراجع والمصادر

د. راســم خايــي, التخطيــط الحــرضي خــال ظرفيــة انتقاليــة مروطــة يف فلســطني, نــدوة »التخطيــط يف فلســطني معطيــات    معوقات . 1
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»إقليم أريحا – اللفظ والداللة« 

إعداد: د. تقي الدين عبد الباسط التميمي
كليات فلسطين التقنية/ العروب
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   الحمد لله، والصاة والسام عى رسول الله، وبعد:

ــل يف إظهــار مدينــة أريحــا وتاريخهــا      انطاقــا مــن أهــداف املؤمتــر املتمث

اإلريث والحضــاري واإلنســاين، فــإن الباحــث قــد أعــد هــذه الورقــة لبيــان حضــور هــذا 

ــة، وعنوانهــا: ــا عــر اقــرتاح دراســة ذات صل ــا وتاريخي ــم أدبي اإلقلي

إقليم أريحا اللفظ والداللة
  وتهــدف هــذه الورقــة مناقشــة حضــور املــكان يف مصــادر كتــب األدب والتاريــخ 

ومراجعهــا، واســتقراء أمهــات مصــادر الكتــب التــي تحــدث عــن هــذا اللفــظ وداللته، 

ــخ وأدب  ــب التاري ــريب، وكت ــعر الع ــا يف الش ــم أريح ــور اس ــا حض ــر جلي ــث يظه حي

ــث عــن  ــم، عــر الحدي ــب تفاســر القــرآن الكري ــة إىل ذكرهــا يف كت الرحــات، إضاف

قصــة ســيدنا مــوىس –عليــه الســام-، وخاصــة يف ســورة األعــراف عــر اآلتــني 175-

176،  ومحــاور البحــث يف حــدود العناويــن والفصــول اآلتيــة:

مدينة أريحا: األصل والتسمية.. 1

مدينة أريحا يف مصادر كتب األدب ومراجعها.. 2

مدينة أريحا يف الديانة اليهودية.. 3

مدينة أريحا يف الديانة املسيحية.. 4

مدينة أريحا يف العر اإلسامي.. 5

التوصيات والنتائج.. 6

خالصة البحث:

أوال: مدينة أريحا وأصل التسمية
ذكــرت املصــادر واملراجــع أصــل التســمية ألريحــا قبــل الفتــح اإلســامي، فهو اســم 

ســامي األصــل، وأطلــق عليهــا مدينــة »وادي الصيصــان«، وســميت بتــل الســلطان أو 

عــني اليشــع، وســميت مدينــة النخــل.
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ثانيا: مدينة أريحا في مصادر الكتب ومراجعها:
ــا،  ــخ واألدب ومراجعه ــب التاري ــادر كت ــة يف مص ــا رصاح ــة أريح ــم مدين ورد اس

فقــد ذكرهــا البغــدادي يف معجــم البلــدان وذكرهــا الحمــري يف معجمــه الجغــرايف 

املوســوم بالــروض املعطــار، وذكرهــا القزوينــي يف كتابــه آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، 

وذكرهــا الجغــرايف العــريب ياقــوت الحمــوي يف كتابــه معجــم البلــدان، وذكرهــا 

ــوعة  ــب عنهــا )أبــو الفــداء( والبكــري ووردت يف املوس ــي وكت ــويب واإلدري اليعق

الفلســطينية، وكتــب عنهــا الرحالــة س فولنــي الفرنــي يف رحلتــه إىل الشــام ومــر 

1703- 1785، ومــر عنهــا الرحالــة االنجليــزي إيلــوت واربرتــن عــام 1843، ويف عــام 

ــة  ــا الرحال ــب عنه ــا وكت ــا وكتب ــافيناك« بأريح ــان وس ــيان »جاس ــر الفرنس 1910م م

ــس ــل ولورن صموئي

ثالثا: أريحا في الديانة اليهودية
ذكــر مؤرخــو الديانــة اليهوديــة تهــدم أســوار أريحــا املفاجــئ يف الغــزو العــراين، 

ونســبوا ذلــك إىل قــدرة اإللــه يهــوه عــى معاقبــة األرشار، وأرجعــوا عاداتهــم 

وتقاليدهــم إىل إرادة يهــوه الربانيــة، كتقديــم األضاحــي البريــة ووضعهــا يف جــرار 

فخاريــة، ووصفــوا بعضــا مــن الحــوادث التاريخيــة كإحــراق أريحــا برمتهــا، بقولهــم: 

»وكل مــا بهــا بأمــر يهــوه«، وأعــال العنــف التــي أمــر بهــا يهــوه قضاتــه وأنبيائــه.

رابعا: مدينة أريحا في العصر اإلسالمي
ذكــرت أريحــا يف عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عنــد إخــراج اليهــود مــن 

ــم أجــى عمــر  ــورة لطغيانهــم فخرجــوا إىل الشــام وأذرعــات وأريحــا، ث ــة املن املدين

ــاب  ــاء وأريحــا، ويف أعق ــن أرض الحجــاز إىل تي ــم م ــى منه ــن تبق ــن الخطــاب م ب

الفتــح اإلســامي تبعــت أريحــا للحكــم اإلســامي وأصبحــت إحــدى األجنــاد، وعندمــا 

ــة  ــا تابع ــت أريح ــيم اإلداري، وأصبح ــى التقس ــوا ع ــطني قض ــون فلس ــزا الصليبي غ

ــان يفلحــون أرضهــا، وغــدت مركــزا للجيــش امللــي  ــة القــدس، وكان الرهب لبطريركي

ــن  ــد صــاح الدي ــام القائ ــذي انســحب بجيشــه أم ــد ال ــاده رميون ــذي ق ــي ال الصليب

ــويب، وخضعــت الحقــا للحكــم العثــاين. األي
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الجفتلك السلطاني في األغوار الفلسطينية 

د. أمين أبو بكر
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ملخص
الجفتلــك كلمــة عثانيــة تــدل عــى األرض التــي يحرثهــا زوج مــن الثــران يف يــوم 

عمــل واحــد، كــا تطلــق عــى مزرعــة الســلطان بــرف النظــر عــن مســاحتها وعــدد 

ــنية  ــلطانية أو الس ــاألرايض الس ــت ب ــذا عرف ــا وله ــى حراثته ــوم ع ــي تق ــران الت الث

ــرة يف  ــاداً كب ــح أبع ــذا املصطل ــة ه ــذت دالل ــد أخ ــة وق ــاهانية أو الهايوني أم الش

عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاين )1876 – 1909م( بعــد أن أقــدم عــى تســجيل 

مــا يقــرب)64( مليــون دونــم مــن أرايض الدولــة باســمه كمــزارع ســلطانية امتــدت 

ــا  ــطينية م ــوار الفلس ــب األغـ ــام وكان نصي ــاد الش ــراق وب ــا يف أرايض الع %80 منه

يقــارب مــــن) 2.5 (مليــون دونــم تركــزت يف حــوض بحــرة الحولــة، وطريــة، وســمخ، 

والدلهميــة، والســمرا، وغــور الفارعــة، وســهل اريحــا.

وقــد أقــدم الســلطان عبــد الحميــد عــى هــذا اإلجــراء يف محاولــة منــه لحايتهــا 

مــن التعديــات واألخطــار التــي كانــت تحــدق بهــا واملتمثلــة فيــا يــأيت:- 

التغلغل االستعاري للحركة الصهيونية. . 1

ــاه . 2 ــون املي ــا وعي ــا ومحاصيله ــرى ومزارعه ــى الق ــة ع ــل البدوي ــات القبائ تعدي

ــا.  ــرة فيه املنت

تعسف امللتزمني وجباة الرضائب. . 3

وتشــكل . 4 والجــراد  الجفــاف  موجــات  مقدمتهــا  ويف  الطبيعيــة  العــوارض 

األوبئــة.  وانتشــار  املســتنقعات 

انكسار الرضائب وعدم قدرة املزارعني عى سدادها. . 5

الرأسالية الناشئة وقروضها الربوية واغرائتها املالية. . 6

ــو يف  ــر الطاب ــمه يف دوائ ــذه األرايض باس ــجيل ه ــلطان إىل تس ــأ الس ــك لج وإزاء ذل

ــا ومؤازرتهــم يف  ــز اســتقرار املزارعــون فيه ــة اعارهــا وتعزي ــود إلجــاء بغي صيغــة عق

ــلطان يف  ــة الس ــاج إىل خزين ــن اإلنت ــيط م ــزء بس ــم ج ــل تقدي ــار مقاب ــة األخط مواجه

أريحــا وبيســان، إلنفاقهــا عــى مشــاريع األعــار املنتــرة فيهــا ونتيجــة لذلــك أعمــر من 

عائداتهــا مــا يقــرب مــن)50( قريــة ومدينــة واســتصاح وزراعــة مســاحات واســعة مــن 

األرايض ووضــع الخــط الطموحــة لــري)10( مليــون دونــم عــى جانبــي وادي األردن، وما 

أن عــزل عــن ســدة الســلطنة عــام1909م وإعادتهــا مــرة أخــرى للخزينــة تحــت اســم 

األرايض املــدورة حتــى عــادت األخطــار تحــدق بهــا ويف مقدمتهــا املــروع االســتعاري. 
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تأثير الكفاءة االقتصادية لمياه الري 
على األنماط المحصولية في االغوار

قاسم مفيد عبده
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ملخص
ان تحديــد هويــة امليــاه االقتصاديةيرتبــط ارتباطــاً وثيقاًبالتنميــة املســتدامة 

لقطــاع الزراعةواملنظومــة البيئيــة يف فلســطني. وتنبــع اهميــة تحديــد قيــم الكفــاءة 

االقتصاديــة مليــاه الــري وعاقتهــا بامليــزة النســبية للمحاصيــل الزراعيــة مــن ان قيمــة 

ــاج،   ــات االنت ــم مدخ ــوع قي ــن مجم ــبته %15 م ــا نس ــكل م ــاء تش ــاه والكهرب املي

ــت مــع املســتويات يف دول الجــوار.  ــا قورن ــة اذا م وهــي نســبة عالي

ــتناداً  ــة اس ــاه املســتخدمة يف الزراع ــة للمي ــاءة االقتصادي ــم الكف ــم حســاب قي ت

اىل االســعار االجتاعيــة وقيمــة وكميــة امليــاه املســتخدمة لــكل محصــول، وبشــكل 

ــة شــبه  ــل مــن منطق ــة االغــوار اق ــاءة يف منطق عام،فقــد وجــد ان مســتويات الكف

ــل  ــبة ملحاصي ــد، بالنس ــا وج ــة. ك ــفوح الرقي ــة والس ــن الجبلي ــر م ــاحل واك الس

ــة الفلفــل املحمــي املــروي واقلهــا  الخــرضوات، أن اعــى القيــم قــد ســجلت يف حال

ــة يف  ــة املزروع ــل الحقلي ــة املحاصي ــوف. يف حال ــي املكش ــروي الخريف ــار امل يف الخي

االغوار،فــان اعــى القيــم واقلهــا كانــت ملحصــويل البطاطــا للعــروة الخريفيــة والبصــل 

الجاف،عــى التــواىل. امــا فيــا يتعلــق بالبســتنة الشــجرية فــان اعــى قيمــة للكفــاءة 

االقتصاديــة للميــاه ســجلت ملحصــول املــوز واقلهــا للنخيــل يف مناطــق االغــوار وهــذا 

بســبب ان الحســابات متــت عــى اســاس االســعار االجتاعيــة وليســت الســوقية. 

متــت دراســة حساســية اســعار امليــاه يف حــال ارتفاعهــا ملســتوى يعــادل 3 اضعــاف 

ــكل محصــول يف منطقةاالغــوار،  ــزة النســبية ل الســعر الحــايل وتاثــر ذلــك عــى املي

ــل، فقــد وجــد  ــع املحاصي ــزة النســبية لجمي ــر الســلبي عــى املي فبالرغــم مــن التاث

ان هــذا االرتفــاع لــن يفقــد معظــم محاصيــل الخــرضوات املرويــة ميزتهــا النســبية 

ــة  ــا يف حال ــة(. ام ــروه الخريفي ــوف )الع ــروي املكش ــار امل ــول الخي ــتثناء محص باس

ــوز  ــويل امل ــة ملحص ــبية ايجابي ــزة النس ــتبقى املي ــجرية، فس ــتنة الش ــل البس محاصي

ــزة  ــق باملي ــا يتعل ــا في ــبية. ام ــا النس ــال ميزته ــل والرتق ــيفقد النخي ــب وس والعن

النســبية للمحاصيــل الحقليــة، فالبطاطــا الخريفيــة ســتبقى ايجابيــة حتــى لــو 

ــاث مــرات.  ــاه ث تضاعــف ســعر املي

ــاه املســتخدمة يف الزراعــة  ــة للمي ــم الكفــاءة االقتصادي ــني قي ــة ب ان فهــم العاق

وقيــم معامــل امليــزة النســبيةللمحاصيل ودراســة التشــوة بــني االســعار االجتاعيــة 

والســوقية ســيؤدي اىل فهــم اعمــق القتصاديــات امليــاه املســتخدمة يف الزراعــة 
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ــاه  ــة املي ــد تعرف ــام لقواع ــار الع ــد االط ــية يف تحدي ــز االساس ــكاحدى الركائ وسيش

الزراعيــة يف فلســطني، وسيســاهم تحليــل املقارنــات بالتــايل يف تحديــد الــرؤى 

ــل يف  ــة للمحاصي ــاط الزراعي ــدث يف االمن ــب ان تح ــي يج ــرات الت ــتقبلية للتغ املس

مختلــف املناطــق.ان عــدم القــدرة عــى تطبيــق هــذه املناهــج بشــكل علمــي وعميل 

لــه عــدة اســباب ولكــن اهمهــا هــو االحتــال االرسائيــيل واالســتيطان غــر الرعــي. 
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 اآلثار المترتبة على تنفيذ اتفاقية ربط البحر األحمر بالبحر 
الميت من منظور المياه واألمن القومي العربي 
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ملخص وعناصر البحث:
ــى  ــا ع ــة وأثاره ــة العربي ــاه يف املنطق ــة املي ــف بأزم ــة إىل التعري ــدف الدراس ته

األمــن القومــي العــريب, حيــث هــي مــن أكــر مناطــق العــامل تأثــراً, بظهــور عجــز يف 

امليــزان املــايئ وهــي الحالــة التــي يفــوق حجــم االحتياجــات املائيــة فيها كميــة املوارد 

املائيــة املتجــددة واملتاحــة, ويطلــق عــى هــذا العجــز تســمية ) الفجــوة املائيــة (، 

وعندمــا يصــل العجــز املــايئ إىل درجــة تــؤدي إىل أرضار اقتصاديــة واجتاعيــة تهــدد 

بنيــة الدولــة فإنــه يكــون قــد وصــل إىل مــا يســمى باألزمــة املائيــة.

ــار املرتتبــة عــى اتفاقيــة  وتجيــب الدراســة عــى الســؤال الرئيــي: مــا هــي اآلث

ربــط البحــر األحمــر بالبحــر امليــت وعاقتهــا بأزمــة امليــاه واألمــن القومــي العــريب, 

ــة تتمحــور حــول  ــن التســاؤالت الفرعي ــة م ــوى الدراســة عــن جمل وســيجيب محت

تعّريــف األزمــة املائيــة وعاقتهــا بعجلــة التنميــة, وهل هنــاك إمكانية لحــدوث رصاع 

إقليمــي أو قيــام تعــاون يراعــي حاجــات هــذه الشــعوب مــن امليــاه, وكذلــك ارتبــاط 

ــو الســكاين  ــاد النم ــع ازدي ــاه م ــة عــى مصــادر املي ــة بالهيمن ــات اإلرسائيلي املروع

الطبيعــي والغــر طبيعــي  »املهاجريــن« بنســبة ال تتفــق مــع مــوارد امليــاه, وأخــراً 

ســيتم التطــرق إىل طبيعــة العاقــات التــي تســود بــني دول اإلقليــم حيــث أن العامــل 

املــايئ وحاجتــه وندرتــه أصبــح مرتبطــا بـــ« البعــد الســيايس«، إذ أضحــى يوظــف يف 

خدمــة األغــراض واألهــداف والنفــوذ والســيطرة واملنافــع واملصالــح املختلفــة.

ــد  ــذي يقــوم عــى أســاس تحدي ــيل ال ســيتم االســتعانة باملنهــج الوصفــي التحلي

ــبابها  ــا وأس ــني متغراته ــة ب ــة العاق ــا ونوعي ــف طبيعته ــرة ووص ــص الظاه خصائ

واتجاهاتهــا, كــا يتعــدى مجــرد جمــع بيانــات وصفيــة حــول الظاهــرة اىل التحليــل 

ــا . ــج منه ــا وقياســها واســتخاص النتائ ــات وتصنيفه ــذه البيان ــط والتفســر له والرب

     وســيتم أيضــاً االســتعانة مبصــادر مختلفــة كالوثائــق والدراســات والتريحــات 

اإلعاميــة لشــخصيات رســمية وأكادمييــة ذوي إختصــاص.
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personnel and recruitment from other neighboring nations from 
all around Libya, in the case of Libya, and Syria, in that case, 
highlighted the importance of those countries’ abilities to control 
their borders. It also initiated a fear of those countries willingness 
to allow or inability to control who and what comes in.

3. The Gaza/Egyptian border and the role of the new Egyptian 
government in controlling, demolishing and blocking the borders 
have also made it clear that the borders can be a very contentious 
point in the bilateral and multilateral relations among the 
participants.

4. The history of the Palestinian-Jordanian developments in the 
past and the closeness of the populations can become a thorn 
in the relationship between Jordan and Palestine and can, if not 
fully checked and controlled (if it can be controlled in the first 
place) lead to disastrous outcomes especially if you combine 
and compare this with the activities on the Jordan/Syrian/Iraqi 
borders.

5. The relationship between the two main camps of the Palestinian 
National Movement Hamas and Fatah are another potential 
contributing factor to the dilemma that would face any researcher 
of the potential threat of mass migration or infiltration from the 
eastern border of members supportive of one group or the other.

The nature and characteristics of the border/entrances area have 
created  special relationships between the place and the people and 
between the people living east of and west of the Jordan river.
First, the land, beyond and between the mountains on both sides is 
flat easily accessible and not that hard to cross.
Second, the Jordan River is, by its nature is shallow, and does not 
pose any danger for crossing especially after the diversion of its 
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1. The events happening in Syria and Lebanon and the infiltration 
into Syria

2. The split between Fatah and Hamas and the potential 
Consequences hitherto 

3. The size, scope and historical and social relations in the Valley 
4. The structure of the valley and the importance of the borders 

and entrances

The Real Issues and questions
1. Can the joint Palestinian/Jordanian efforts control the borders 

and the entrances? Indications to the contrary
2. The interest of the neighboring powers in controlling and 

interfering in the local political split
3. Local inherent and historical grievances and aspirations of the 

involved parties.
4. The issue of the return of the refugees and religious pilgrimage 

to the Holy shrines in Jerusalem.
5. Demographic and political realities of the past few years
Many of the events that have been examined lately are the issue 
of the borders that will separate the potential independent state of 
Palestine and Israel. Whether these the borders between Palestine 
and Israel or those between the state of Palestine and Jordan in 
case Israel was willing or convinced to relinquish its control over the 
Jordan River Valley and the entrances (املعابــر(to and from Jordan. 

This presentation, and its timing, is very important for many reasons:
1. The negotiations have been started and one of the sticking points 

are the borders and especially with Jordan.
2. The Arab Spring and the continuous movement of arms, fighting 
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another.
The rabid and wide movement of volunteers from all over the world 
into Syria, Iraq, Libya among others shows the potential danger a 
similar trend that could occur here and the powers involved and all 
the previously mentioned factors show that it could be even more 
dangerous here especially with divide between Hamas and Fatah.
Another factor is the location, number and offered services at the 
legal entrances. If we keep in mind that the Sheikh Hussain Bridge 
and the Aqaba entrance are going to continue to be in Israeli hands, 
we are left only with the King Hussain Bridge for both commercial 
and trade trucks and personal entrances. This arrangement would 
not be sufficient for the post-independence “anticipation” of free 
access and unlimited transfer of people and goods. This, in turn, will 
lead to creating a strong resistance to restricted movement with the 
potential of the large number of people who would want to return, 
visit, conduct pilgrimage to the holy land etc. This also would result 
on too much pressure on the borders and entrances especially with 
the large number of people who have cars and would wish to use 
their own transportation to visit.
Not opening new entrances or attempting to open new ones would 
equally develop, I anticipate, to further lack of control of the borders 
and entrances.
A bigger issue would also be what I would call the “Western 
borderconnection” with Gaza. If Gaza’s direct connections with the 
Western part of the newly created Palestine remains closed more 
pressure would be imposed on the Jordan-Palestine Eastern borders 
since Gazans would want to have the same mobility rights and if 
the only way is to come through Egypt then Jordan to reach their 
capital in Jerusalem then, especially after all these years of isolation, 



 327

water and in the summer.
Third, the people who live on both sides of the river, have not fully 
developed full unique and independent and divergent nationalistic 
feelings which would lead to assistance and protection since a large 
number of them have close or distant family relationships.
All these facts could create a situation that makes it hard for any 
power to limit or control the crossing from one side to the other 
easily without detection and with grave consequences to all sides.
The nature and history of the Jordanian-Palestinian relationships 
have and will continue to be shaped by the pre 1967 and post 1969 
developments. It will also include the demographic ramifications of 
the balance of population divide.
First: Many Palestinians still live in Jordan as Palestinians and still 
have the hope, aspiration and “right” to return.Since they are not 
Jordanians they will feel obliged to return using any means possible. 
This creates a tremendous danger to the means, speed and direction 
of the movement that no power can anticipate nor control.
Second: Even those who have become nationalized in Jordan might 
have relatives and lands that they might want to reach or have access 
to and this would create more pressure on the borders and crossings.
Third: The historical development of political organizations and 
parties that might have nationalistic (unification trends and hopes) 
or religious aspirations of establishing some form of religious 
leadership might add more pressure to the mix.
Another factor that will add to the difficulty and inability to predict 
or control the developments is the role of the Arab Spring and the 
chaos that is occurring all over the Middle East including the middling 
of faraway ambitious entities that have agendas to destabilize the 
situation to turn the tide on behalf of one group/organization or 
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over the borders or insist on maintaining the control of the borders 
indefinitely to secure them which would lead to the collapse of the 
new developments.
Israel’s, Jordan’s and other western, including US, expectations 
of “total” control of the borders is unreasonable and here is one 
of the, would be, major obstacles.  Furthermore, Israel’s very low 
threshold level of tolerance for disturbances within its neighboring 
countries, as we all know, would create even a bigger threat to the 
potential workings of the changes within the Palestinian state. We 
should remember that it was the attempted assassination of the 
Israel Ambassador to the UK that triggered the massive invasion of 
Lebanon over 20 years ago.   
A newly independent Palestinian State would not have the power, 
control or the border patrol personnel to prevent border infiltration 
and combining this to the low Israeli threshold we can predict a 
disaster anytime any form if personnel or matter infiltration would 
generate.
A third fact that makes it even harder to anticipate a smooth transfer 
and normalization would be the interest of outside groups and forces 
in meddling in the Palestinians’ interactions. Most of the super and 
local powers would have an immediate interest in infiltrating the 
shaky, weak emerging political and party alliances either directly or 
indirectly to maintain some form of influence. These powers may 
take the actual physical presence among the groups or by material 
presence which would create a continuous shifting of power struggle 
among the local groups, which, in turn, would lead to more threats 
to the balance and control of power. 
All these facts show that a real program needs to start right now to 
alleviate these potential hardships to foster a smooth transformation 
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potential troubles can easily be anticipated and hardly easy to 
prevent or control.
All these conditions lead to the big question that this presentation 
attempts to answer: can a newly created Palestinian state with its 
resources, limitations, the overbearing Israeli military power, and all 
the aforementioned facts succeed in controlling and administering 
the borders with Jordan without risking a potential Israeli take over, 
a war with Jordan, or a civil war? Furthermore, what can be done to 
alleviate this in case this scenario would occur?
My assessment is that it is going to be very difficult for the potential 
Palestinian State and/or Jordan to be able in the first stages from 
controlling the borders and the entrances including the Western 
Border Connection (WBC) and therefore, there are going to be certain 
immediate and long-term arrangements to handle the potential 
issues that will result from such a move.
Neither Jordan, nor Palestine or even Israel can prevent and 
completely control the potential influx of people or goods (legal 
and illegal) from entering into Palestine when the change happens. 
Neither Israel nor the US (or Europe for that matter) can control their 
borders as we all know. Israel has tens of thousands of illegal African 
immigrants coming from all directions. Thousands of Palestinians 
enter Israel daily as illegal workers. Therefore, there is no way to 
expect a Palestinian state and /or Jordan will be able to do that. 
Jordan cannot prevent the influx of people from Syria or Iraq. Neither 
can Turkey can prevent infiltrators to go through its borders to and 
from Syria and Iraq. The issue here is that Israel would expect that 
Palestine would and should be able to do that and if it does not, and 
it will not, Israel would, as in many previous similar instances, use 
this as a potential pretext to either impose new conditions or take 



 330

that will prevent or minimize the effects of such acts. This, in turn, 
requires a certain level of trust, coordination and the acquisition 
of “real military and ground” power by the Palestinian authority to 
plan, coordinate and implement such plans. 
All These actions are, at the moment, contradictory to the current 
level of trust and coordination. All this leads to the conclusion 
that it is highly improbable that any potential success at this level 
and in this aspect would be accomplished. And even if it would be 
accomplished, it would be temporary, insignificant, and will wither 
away under the first minor infraction.

The Recommendations
1. Joint committee of Jordanian/Palestinian authorities on the 

process and scope of the borders/entrances.
2. Preparing the populations of both people to deal with the issue. 
3. Preparing the police/border patrol unites on crowd control 

and sensitivity to religious pilgrimages and the role of the holy 
places.

4. The opening of one of more entrances with equipment to 
control what comes in not only who comes in.

Starting a long-term dialogue among all the potential parties in the 
press, educational institutions and among the public


