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تعريف بدائرة المعارف الفلسطينية
محاور دائرة المعارف الفلسطينية

موســوعة علــاء فلســطني وأعيانهــا ،ويتضمــن هــذا املحــور مــادة املوســوعة
الرتبويــة الفلســطينية وزيــادة
1.1خزانة فلسطني التاريخية
2.2خزانة فلسطني الجغرافية
3.3سلسلة الرتاث الشعبي الفلسطيني»من الخابية»
4.4بنك معلومات القدس

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 ،ف ِقســم لعلــاء فلســطني وأعيانهــا عــر القــرون ،بغــض النظــر عــن
ديانتهــم ومذاهبهــم وتوجهاتهــم الفكريــة والحزبيــة ،وآخــر يتضمــن خزانــة فلســطني
التاريخيــة ،نــدرج فيــه وقائــع الزمــن ،والحــوادث التــي تعاقبــت عــى فلســطني،
وثالــث يخصــص لخزانــة فلســطني الجغرافيــة ،فــا نــرك موقعــا وال بلــدا وال عينــا
ينتهــي إليهــا علمنــا إال رصدناهــا فيــه ،كــا تتضمــن الدائــرة قســا يخــص املأثــورات
والفنــون الشــعبية الفلســطينية ،أســميناه «مــن الخابيــة»؛ الوعــاء الفلســطيني
املشــهور يف بيوتنــا قدميــا ،وســيدرج يف هــذا اإلطــار كل مــا يتصــل بأمنــاط الحيــاة
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
أننــا نســتاذن الباحثــن والنارشيــن يف نــر مــا نجــده مــن موادهــم اإللكرتونيــة يف
هــذا املوقــع .وسنســعى مــن بعــد إىل إصــدار املــادة مطبوعــة يف مجلــدات نح ِكــم
ترتيبهــا بطريقــة تســهل الرجــوع إليهــا.
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الهدف:

تهــدف جامعــة النجــاح الوطنيــة مــن وراء هــذا املــروع إىل توثيــق فلســطني
األرض واإلنســان انطالقــا 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 ســيام 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
لرفعهــا ،راجــن مــن كل متصفــح أن يبــادر إىل اإلســهام يف هــذا العمــل الجليــل،
وســندرج اســم صاحــب املشــاركة إزاءهــا مــن بــاب حفــظ الحقــوق .وســتصدر
الجامعــة مــواد دائــرة املعــارف يف كتــب تنــر تباعــا بحيــث تتضمــن املــادة األصليــة
ومــا قــد يــرد إلينــا مــن تعليقــات أو نقــد أو مداخــات تتصــل بهــا.

حدود المسؤولية:

ال تتحمــل الجامعــة أي مســؤولية تجــاه مــا ينــر ،وإمنــا تقــع املســؤولية أول مــا
تقــع عــى عاتــق املؤلــف يليــه يف ذلــك مــن يعــرض أو ينتقــد ،ألننــا ننــر مــا ننــره
ونــرك للمتصفحــن حــق التعليــق والتعقيــب ،وحــق الــرد والنقــض ،فنحــن نعلــم أن
أحكامنــا عــى األشــخاص واألشــياء مــن حولنــا تختلــف ،إذ أن كال منــا يحكــم بحســب
مــا يتوفــر لديــه مــن معلومــات ،ونعــد بنــر كل مــا يــرد إلينــا مــن مداخــات أو
تعليقــات دون تدخــل .ونأمــل بذلــك أن يتمخــض الحــوار عــن الحقيقــة التــي تتكفــل
األيــام بحفظهــا بعــد أن نعمــل عــى جالئهــا.
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تصدير
انطالقــا مــن الــدور املنــوط بجامعــة النجــاح الوطنيــة مــن حيــث هــي أكــر
املؤسســات األكادمييــة يف فلســطني ،ومــن اســتعدادها للنهــوض بأعبــاء املــروع
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
هــذا العمــل الضخــم ،لخربتــه يف هــذا املجــال ،إذ ســبق أن أصــدر تراجــم لنحــو
مــن مائــة مــن أعيــان فلســطني وأعالمهــا ،كــا أصــدر بضعــة كتــب تتصــل بتاريــخ
فلســطني واملواقــع الجغرافيــة الفلســطينية واألدب الشــعبي.
إن جامعــة النجــاح الوطنيــة لرتجــو بهــذا العمــل أن تحقــق مزيــدا مــن التفاعــل
الحضــاري عــى الســاحة الوطنيــة يف جميــع مجــاالت املعرفــة ،ونحــن مــن هنــا
نهيــب بــكل املعنيــن أن يبــادروا إىل التواصــل مــع املوقــع املخصــص لدائــرة املعــارف
الفلســطينية ،وأن يــزودوه مبــا لديهــم مــن معلومــات ،وأال يبخلــوا مبالحظاتهــم
وإبــداء آرائهــم ملــا يف ذلــك مــن نفــع يعــود عــى الجميــع ،وال ســيام أننــا ســننرش مــا
يــرد إلينــا عــى مســؤولية مؤلفــه؛ تاركــن للمتصفحــن حــق الــرد والتعليــق والنقــض،
واعديــن بــأن ننــر ذلــك مــن بعــد يف كتــب تشــكل أج ـزاء دائــرة املعــارف.
ومتثــل هــذه الدائــرة ،يف حــال إنجازهــا عــى الوجــه املأمــول ،نجاحــا وطنيــا كبـرا،
يســهم يف تحقيقــه الفلســطينيون هويــة وهــوى ،وإن فلســطني لتســتحق منــا ذلــك
وأكــر ،ونرجــو بهــذا العمــل أن نوفــق إىل توثيــق فلســطني وحفــظ تراثهــا والتعريــف
بأعيانهــا وعلامئهــا ونعــرف مبواقعهــا ومأثوراتهــا ،فــا تطالهــا إيــدي املعتديــن ،وال
يجــور عليهــا الزمــن بالعفــاء واالندثــار.
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إن الشــعب الفلســطيني ،وبالرغــم مــا تواتر يف ســاحته مــن األحــداث ،لقادر عىل
النهــوض بعزميــة الغــر مــن أبنائــه ،لتحقيــق أهدافــه املرشوعــة ،متحديــا االحتــال،
ومتمــردا عــى ظروفــه العصيبــة ،ومــن هنــا كانــت مبــادرة جامعــة النجــاح الوطنيــة
إىل الــروع يف إصــدار أج ـزاء دائــرة املعــارف الفلســطينية ،لتكــون عونــا للباحثــن،
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 بــن أجيالهــا املتعاقبــة ،وتحافــظ عــى
ذاكرتهــا يقظــة حــارضة بشــكل مســتمر ،لهــي جديــرة باالرتقــاء يف مراتــب املجــد،
وبلــوغ آمالهــا وتحقيــق أهدافهــا؛ وإن أبطــأ بهــا الزمــان ملــا قــد يعــرض طريقهــا
مــن عقبــات كاالحتــال وتفــرق األرس ونقــص املــوارد ،ولكنهــا ال تلبــث حتــى تحطــم
أغاللهــا ،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 كال
مــن خزانــة فلســطني التاريخيــة ،وسلســلة “مــن الخابيــة” للأمثــورات الشــعبية،
وموســوعة أعــام فلســطني وأعيانهــا ،وخزانــة فلســطني الجغرافيــة ،وبنــك معلومــات
القــدس ،ومــن هنــا ،فــإن جامعــة النجــاح الوطنيــة لرتجــو بهــذا العمــل أن تخطــو
باملجتمــع الفلســطيني خطــوة جبــارة عــى طريــق الســؤدد االجتامعــي واملجــد.
وســنكرر هــذه املقدمــة يف صــدر كل عــدد مــن أســفار الدائــرة ،وقــد اعتمدنــا يف
تقديــم املــادة عــى إطــاق الحريــة للمعديــن ،بغــض النظــر عــن االختــاف بــن
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 بــن 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 توفريهــا ،ولكننــا ،ومــن أجــل أن يظــل البــاب مفتوحــا أمــام
التصويــب والتصحيــح ،لرنجــو مــن كل القــراء أن يبــدوا آراءهــم يف مــا يقرؤونــه،
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وأن يعقبــوا عليــه _ إن شــاؤوا _ ســلبا أو إيجابــا ،ألننــا نعلــم أن بعــض املســائل
واألعــام تشــكل لغ ـزا يصعــب حلــه ،والتحقــق مــن أمــره ،ومرادنــا هــو أن نقــدم
للقـراء صــورة صادقــة عــن مــا تــدور حولــه موضوعــات دائــرة املعــارف الفلســطينية؛
ملونــة بألوانهــا التــي تحملهــا مردديــن مقولــة « هــذا نحــن» مبــا لنــا ومــا علينــا،
والقــارئ رشيــك الكاتــب  ....هــذه حقيقــة علميــة نحــاول أن نصــدر عنهــا.
كــا نرجــو مــن القـراء الكـرام أن يبــادروا إىل اإلســهام يف إعــداد هــذه العمــل ،ويف
غــره مــن فــروع دائــرة املعــارف الفلســطينية ،وأال يألــوا جهــدا يف ســبيل إنجازهــا
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 وأربعــن مطبوعــة
تضمنــت تراجــم لكثــر مــن أعيــان فلســطني ،وتراثهــا وجغرافيتهــا ،ولكننــي مل أمتكــن
مــن مواصلــة إصدارهــا ألســباب مختلفــة ،حتــى كانــت مبــادرة األســتاذ الدكتــور رامي
ـي ســر األعــام
حمــد اللــه حــن أبــدى رغبــة الجامعــة يف إعــادة إصدارهــا ،وت َ َقـ ّ
الفلســطينيني عــى أوســع نطــاق ممكــن؛ وفتــق غرارهــا لتتضمــن فــروع الدائــرة
ســالفة الذكــر.
وهنــا ال بــد مــن كلمــة حــق أن ـ ّوه 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 جرب
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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 ( ََس ـ َدنة 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 الزمــنِ ،حيكــت حولهــا األســاطري ،ونظمــت فيهــا
األشــعار ،وتختــزن ذاكرتهــا كثـرا 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 تش ـكّل ،ولــه يف الكتــب ذكــر عريــض ،فلــم يكــن مــوردا للــاء
وحســب ،بــل كانــت لــه قدســية خاصــة .يضــاف إىل ذلــك مــا للبحــر امليــت مــن
تاريــخ عريــق تشــهد بــه اآلثــار املكتشــفة مــن حولــه ،ومــا فيــه مــن كنــوز ومعــادن
مــن شــأنها أن تــدر عــى الدولــة الفلســطينية دخــا كبـرا.
وإذا كان ذلــك حديــث التاريــخ القديــم ،فــإن يف التاريــخ الحديــث مــا يبــن مكانــة
إقليــم الغــور ،وحضــوره عــى الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل ،فهــو حلقــة الوصــل بــن
البحــر األبيــض املتوســط وقــارة آســية ،وبــن الشــال والجنــوب ،كان ومــا يـزال ،وهــو
إىل جانــب ذلــك ســلة غــذاء ملــن يقيمــون فيــه و َمــن حولهــم ،نظـرا 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
أكــر مــن ثلــث مســاحة الضفــة الغربيــة ،وملــا ســيكون لــه مــن دور يف تخطيطنــا
للمســتقبل ،انطالقــا مــن مــا ميتــاز بــه مــن منــاخ وتضاريــس ووفــرة يف املــاء ،وموقــع
اسـراتيجي ،وغــر ذلــك مــن مقومــات النهضــة والبنــاء .إننــا عازمــون عــى بعــث هذا
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اإلقليــم مــن واقعــه الحــايل ليكــون منســجام 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
الالزمــة لالرتقــاء بهــذا اإلقليــم مــن شــاله إىل جنوبــه ،والكشــف عــن م ّدخراتــه ،كــا
أدعــو الباحثــن إىل توجيــه قســط كبــر مــن اهتاممهــم إليــه ،فــا يرتكــون مجــاال مــن
مجــاالت البحــث دون أن يقتحمــوه ،وإنّــا عــى يقــن أنــه ســيكون لهــذا اإلقليــم غـ ٌد
مــرق يف املســتقبل القريــب بــإذن اللــه.
أشــكركم جميعــا ،وأشــكر اللجنــة التحضرييــة التــي خططــت لهــذا املؤمتــر،
وعملــت عــى إنجاحــه

10

كلمة محافظ أريحا األغوار
دولة األخ أ.د.رامي الحمدالله
رئيس مجلس الوزراء
ممثل السيد الرئيس
معايل األخوة الوزراء
عطوفة األخ جربين البكري
محافظ محافظة نابلس
األخوة املحافظني
رئيس جامعة النجاح الوطنية
رئيس املؤمتر
اللجنة التحضريية
السادة املشاركني
الحضور الكرام مع حفظ األلقاب
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يرشفنــي أن أتحــدث إليكــم اليــوم حــول عنــوان هــام وهــو األغــوار الفلســطينية،
ولكــن ويف البدايــة ،ال بــد يل مــن التوجــه بالشــكر لجامعــة النجــاح الوطنيــة ،التــي
كانــت الســباقة لتنــاول موضــوع األغــوار مــن خــال مؤمتــر هــام تحــت اســم “
ســدنة األغــوار “ ملــا فيــه مــن إيحــاء بالقداســة ،كــا أتوجــه بالشــكر لرئاســة املؤمتــر،
واللجنــة التحضرييــة التــي قامــت عــى اإلعــداد والتحضــر لــه ،كــا أتوجــه بالشــكر
لــكل الجنــود املجهولــن الذيــن يقفــون خلــف الكواليــس ،مــن فنيــن ومســاعدين
وإعالميــن ،يعملــون كل مــا بوســعهم لضــان نجــاح املؤمتــر يف ســبيل الوصــول إىل
مبتغــاه.
األغــوار الفلســطينية ،كانــت وال زالــت الشــاهد الحــي عــى كل البدايــات .أريحــا
عاصمــة األغــوار ،فيهــا بــدأت أقــدم املــدن مبنــى وســكناً متواص ـاً منــذ مــا يزيــد
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عــن عــرة اآلف عــام حتــى يومنــا هــذا وعــى ســفوحها الغربيــة وطئــت أقــدام
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 قـرا وقهـرا بفعــل االحتــال وإجراءاتــه
ومامرســاته اليوميــة املســتمرة.
إن األغــوار الفلســطينية بنهرهــا املقــدس والــذي يســتمر متدفقــا بالرغــم مــن
كل مــا لحــق بــه مــن أذى ،مــا زال شــاهدا ً حيــا عــى ربيــع تحــرر فلســطني وقبــل
ذلــك شــاهدا ً عــى نكبــة فلســطني يف العــام  ،1948ولطاملــا 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
فلســطينية ،برئاســة الزعيــم الراحــل يــارس عرفــات ،وتســتمر الســلطة الوطنيــة
ـى حثيثــة وعــى نفــس الــدرب الــذي اختطــه الزعيــم الراحــل ،محافظــن
تســر بخطـ ً
عــى الثوابــت بقيــادة الرئيــس محمــود عبــاس نحــو الدولــة الفلســطينية املســتقلة
بعاصمتهــا القــدس الرشيــف ولتظــل األغــوار بوابــة الوطــن للعــامل الخارجــي.

واقع األغوار في بيانات ،وأرقام:

يف نظرة رقمية رسيعة لألغوار الفلسطينية ما قبل وبعد االحتالل اإلرسائييل.
•ســكان األغــوار قبــل عــام  1967حــوايل  250000نســمة موزعــن عــى عــدد
املخيــات الرســمية (مخيــم عقبــة جــر ،ومخيــم عــن الســلطان ،والنويعمــة،
والفارعــة) ،ومخيــم العجاجــرة يف الجفتلــك) الــذي مل تعــرف بــه وكالــة غــوث
وتشــغيل الالجئــن ،وقــد ســكنها يف حينــه حــوايل  150000الجــيء.
•يصــل عــدد ســكان األغــوار حالي ـاً عــى امتــداد اإلقليــم إىل  120ألــف نســمة
عــى مســاحة  %30مــن مســاحة املحافظــات الشــالية موزعــة عــى خمســة
محافظــات (أريحــا ،طوبــاس ،نابلــس ،القــدس ،بيــت لحــم).
•عــدد املســتوطنات االســتعامرية  34مســتوطنة مــا بــن عســكرية واقتصاديــة
يســكنها حــوايل  7000مســتوطن.
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• %85مــن مســاحة األغــوار مناطــق عســكرية مغلقــة (معســكرات ومياديــن
تدريــب ومناطــق أمنيــة).
• %11من املساحة مستغلة لصالح منظومة االستيطان اإلرسائييل.
• %04مــن املســاحة فقــط متاحــة لســكان األغــوار مــن الفلســطينيني كمناطــق
ســكن وأرايض زراعيــة.
• %95من الحوض املايئ الرشقي تحت السيطرة املبارشة اإلرسائيلية.
•يســتهلك املســتوطنني  45مليــون مــر مكعــب ســنويا يف مســتوطنات األغــوار
ألغ ـراض الزراعــة واالســتخدام الخــاص..
•وال تصل حصة الفرد الفلسطيني أكرث من  70لرت كمعدل يف األغوار).
•منــذ احتــال إرسائيــل لألغــوار الفلســطينية منعــت الوصــول لنهــر األردن ومل
يعــد ممكنــا اســتخدام ميــاه النهــر واســتغاللها للزراعــة.
•اآلبــار االرتوازيــة العاملــة تقــل عــن مئــة بــر ،وهــي آبــار ســطحية وعطلــت
إرسائيــل اســتخدام أكــر مــن مئــة وخمســن بــر أخــر.
•البحــر امليــت هــذا الكنــز االقتصــادي حــرم الفلســطينيون مــن اســتغالل أي
يشء فيــه واســتباحوه يف صناعاتهــم املختلفــة – أســمدة زراعيــة  ،معــادن مثينــة
ومســتحرضات طبيــة وتجميليــة.
•يتطــور قطــاع النخيــل الفلســطيني بشــكل متســارع ،وقــد تجــاوز الرقــم آل 180
ألــف شــجرة نخيــل ،عــاوة عــى املشــاريع املرافقــة مــن محطــات التصنيــف
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،
والتنــوع الســكاين الفسيفســايئ ميثــل كل القــرى واملــدن الفلســطينية مــن ســهولها
ومــن جبالهــا ومــن بواديهــا ،وبعضــا ممــن أصبحــوا مــن أهلهــا مــن العــرب املناضلني
واملجاهديــن ممــن بقــوا عــى قيــد الحيــاة مــن مراحــل زمنيــة مختلفــة ،وآخريــن
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ممــن تقطعــت بهــم الســبل مــن رحالــة الحــج املقــدس االســامي واملســيحي مــن
كل األعـراق واملنابــت ،وتشــكل طبيعــة املنــاخ املالئــم اغلــب شــهور العــام وخصوبــة
األرايض ،وغناهــا باملصــادر الطبيعيــة بوفــرة امليــاه يف الحــوض املــايئ ومــا يكتنــزه
البحــر امليــت مــن مقــدرات وإمكانــات هائلــة ،ومــا يقــارب مــن  90موقعــا أثريــا
تنوعــا حضاريــا وارثــا إنســانيا مهــا ،كلهــا نقــاط قــوة لصالــح األغــوار يف كافــة
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 مبك ـرا أيض ـاً ،وال ـراع
يف األغــوار عــى كل يشء يف األغــوار ،وأصبــح ال ـراع ســجال يومــي مــع حالــة مــن
عســكرة لالســتيطان اســتمرأت القيــادة السياســية اإلرسائيليــة وبشــكل وقــح روايــة
األمــن لتربيــر اســتمرار احتاللهــا وســطوها عــى األغــوار ومقدراتــه بالدواعــي األمنيــة،
وميــارس االســتيطان سياســة وضــع اليــد ،ورسقــة األرايض ومــا يف باطنهــا وكل مــا عــى
ســطحها مــن مقــدرات ،ويقطــع الطــرق واألوصــال ،ويدمــر البيئــة ويحــول دون
الســاح ألصحــاب األرض مــن مامرســة حقهــم يف الحيــاة بشــكل طبيعــي  ،ونحــن
نقــول لالرسائييلــن 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 الرشقيــة
كفلســطينيني وحــدوده الغربيــة كمملكــة أردنيــة هاشــمية.

إن مــا يقــوم بــه االحتــال اليــوم هــو اســتمرار وانعــكاس لسياســة ممنهجــة
تســتكمل حلقاتهــا الحكومــات املتعاقبــة بغــض النظــر عــن الحــزب الحاكــم ،ففــي
 ،2001\5\2أدىل رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي األســبق ارييــل شــارون بترصيــح جــاء
فيــه “ :لــن يكــون هنــاك وضــع ال يكــون فيــه وادي األردن القطــاع االمنــي الرشقــي
الحيــوي إلرسائيــل بأيــد غــر إرسائيليــة ،وان هــذه املنطقــة ســتكون بيــد إرسائيــل
إىل األبــد ،وان هــذا القطــاع ســيحده رشقــا األردن ،وغربــا طريــق ألــون” ،وال يخفــى
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عليكــم مــا يعنيــه هــذا الترصيــح الــذي يعكــس آفــاق السياســة اإلرسائيليــة التكتيكية
واإلس ـراتيجية تجــاه منطقــة األغــوار.
إن اســتمرار سياســة التضليــل والتــذرع باألمــن مل تعــد تقنــع أحــدا ً يف املجتمــع
الــدويل ،حيــث مل يعــد خافيــا عــى العــامل بــأن مــا متارســه دولــة االحتــال عــى
األرض وإحــكام ســيطرتها عــى األغــوار إمنــا ينحــر يف غــرض دعــم منظومــة اقتصــاد
االســتيطان التــي يزيــد إيرادهــا الســنوي مــن األغــوار عــن  600مليــون دوالر يف
قطــاع الزراعــة عــاوه عــن مــا يــرق مــن البحــر امليــت والصناعــات القامئــة هنــاك.
ويف الوقــت نفســه نشــهد الوعــي املتزايــد والــذي بــدأت تباشــره تبــر خ ـرا ً
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
خــال سياســة حكيمــة انتهجهــا الرئيــس محمــود عبــاس ،أنتجــت هــذه السياســة
اعرتافــا عامليــا بالدولــة الفلســطينية ،ليشــكل هــذا بدايــة املدخــل إىل الولــوج يف كافــة
املؤسســات واملحافــل املنضويــة يف إطــار األمــم املتحــدة ،ومــن هنــا أدعــو مؤمتركــم
وكذلــك جامعــة النجــاح اليــاء هــذا الجانــب اهتاممــا اكــر مــن اجــل الخــروج
بتوصيــة وأفــكار مــن شــأنها ان توســيع دائــرة املقاطعــة للمســتوطنات ومنتجاتهــا
عــى املســتويني الداخــي والخارجــي ،وكذلــك العمــل بالتعــاون مــع كافــة الجامعــات
واملعاهــد الفلســطينية والعربيــة عــى تنظيــم حملــة لتوســيع دائــرة املقاطعــة
والضغــط بهــدف فضــح ســلوك ومامرســات دولــة االحتــال التــي تحــول دون متكــن
الشــعب الفلســطيني مــن مقدراتــه وإمكانياتــه التــي تشــكل املرتكــز األســاس يف بنــاء
دولــة فلســطني التــي اعــرف بهــا العــامل.
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األغوار حدود الدولة

مــن هنــا ،ومــن عــى منــر مؤمتــر “ســدنة األغــوار” ،نقولهــا بأعــى الصــوت ،بأننــا
لــن نألــوا جهــدا دون العمــل مبــا يرتجــم سياســة الرئيــس محمــود عبــاس ،لنؤكــد
عــى أن األغــوار الفلســطينية هــي حــدود الدولــة الفلســطينية مــع األردن ،ولتســتمر
األغــوار بوابتهــا الرشقيــة ،وكــا أن ال دولــة فلســطينية دون القــدس عاصمــة لهــا،
نقــول ونعمــل معــا مؤكديــن بــأن ال دولــة فلســطينية بــدون األغــوار ،وأن األغــوار
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 مبامرســاته وإجراءاتــه التعســفية التــي تســتهدف
الســكان اآلمنــن مــن خــال هــدم منازلهــم ،ومنعهــم مــن البنــاء وإقامــة مشــاريعهم
الخاصــة أو تطويرهــا ،وكذلــك التضييــق عــى مــريب الــروة الحيوانيــة ومنعهــم مــن
الرعــي ،وإتــاف املزروعــات وقطــع األشــجار املثمــرة ،وتهديــد مســتقبل الزراعــة
بالتحكــم مبصــادر امليــاه ومنــع الرتاخيــص لحفــر مــا يلــزم مــن اآلبــار ،كل ذلــك
باإلضافــة إىل إعاقــة بنــاء املــدارس واملراكــز الخدميــة كالصحــة والدفــاع املــدين
والرشطــة ورعايــة الطفولــة واملالعــب ،عــاوة عــى تعطيــل كافــة مشــاريع تزويــد
املنطقــة بالطاقــة الكهربائيــة وإقامــة شــبكات امليــاه ،األمــر الــذي يجعــل الحيــاة
يف األغــوار شــبه مســتحيلة  ،وبالرغــم مــن كل مــا ذكــر قررنــا إن نكــون الســدنة
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 خ ـرات وكنــوز وفــرة.
إن اســتمرار الرؤيــه فلســطينيا تجــاه التعامــل مــع األغــوار مــن خــال توزعــه
مــا بــن خمــس محافظــات لــن يخــدم مــا نبتغيــه مــن تطلعــات ،أنهــا رؤيــة غــر
منســجمة مــع فكــرة بنــاء الدولــة التــي نريــد ،إننــي انتهــز املناســبة ،وأتطلــع إىل
مؤمتركــم يك يتبنــى التوصيــة للمخطــط الفلســطيني إلعــادة النظــر يف واقــع حــال
األغــوار ومــا آلــت أليــه أوضاعــه مــن ج ـراء هــذا التقســيم ،إننــا ندعــو إىل تبنــي
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
الخطــط مــن خــال وحــدات إداريــة تنفيذيــة محليــة.
الســيدات والســادة الحضــور الكريــم ،إن عاملنــا اليــوم هــو عــامل مختلــف عــا
كانــت عليــه األوضــاع حينــا وقعــت فلســطني تحــت االنتــداب فاالحتــال عامــي
 ،1967 & 1948هــو عــامل مختلــف يف ظروفــه التــي جلبتهــا مخرجــات الحــرب
العامليــة مــن تقســيم وجــدران مــن ناحيــة ،وبــكل مــا أويت اليــوم مــن قــدرات
وإمكانــات عــى االنفتــاح والتواصــل واالتصــال مــن ناحيــة أخــرى ،ومــا جلــب ذلــك
لــكل مــن أراد الوصــول إىل املعلومــات والبيانــات والحقائــق ،ومــا أردت قولــه يف
هــذا الســياق دعــويت للمؤمتــر ولكافــة املؤسســات األكادمييــة يف فلســطني يك تتبنــى
تصميــم مســاقات تتضمــن طرائــق تعزيــز الصمــود واملقاومــة الالعنفيــة يف كل
املجــاالت مســتفيدين مــن اإلمكانــات املتاحــة مــن كافــة وســائل االتصــال والتواصــل،
وأيضــا مشــاريع التخــرج لطلبتهــا لخدمــة احتياجــات التنميــة يف األغــوار واملناطــق
الفلســطينية األكــر احتياجــا ملســاعدة منظومــة الحكــم وإســناد عمليــة التفكــر
والتخطيــط.
مرة أخرى شكرا ً 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
إن جامعــة النجــاح عــر مــا يزيــد عــى تســعة عقــود تتعــاون مــع الجميــع
بخطــوات حثيثــة يف معادلــة العلــم والرتبيــة وخدمــة املجتمــع ،تبنــي األجيــال
وتحقــق اإلنجــازات وتقيــم املؤمتـرات والنــدوات والفعاليــات ،ويف هــذ اليوم يســعدين
أن أقــول لكــم أه ـاً وســهالً يف جامعتكــم يف افتتــاح مؤمتــر “ســدنة الغــور ،أريحــا
شــاطئها البحــر والنهــر”.
األخوات واإلخوة الكرام،
يطيــب لنــا وألرسة الجامعــة أن نحتفــي بكــم وقــد توافدتــم اليها ،وكتــب الباحثون
حــول أقــدم املــدن عــى وجــه األرض ،ونصبــو جميعـاً باســتعراض محــاور هــذا املؤمتر
وأهدافــه للمدينــة املحفوفــة بنهــر األردن املقــدس والبحــر امليــت مبــا يختزنــه مــن
أرسار وأحــداث عــر األزمنــة ،إىل الســعي مــع دائــرة املعــارف الفلســطينية لتوثيــق
فلســطني ،األرض واإلنســان انطالق ـاً مــن حرصنــا عــى العمــل بــكل مــا مــن شــأنه
خدمــة الوطــن واملواطــن واإلرتقــاء باملســتوى الحضــاري لشــعبنا املرابــط الصابــر،
وتخصيــص هــذا املؤمتــر إلقليــم الغــور الــذي يعتــر حافظــة الوطــن وذاكــرة التاريــخ.
إن حضــور هــذا اإلقليــم عــى مــر العصــور ومــا ســيكون لــه يف الزمــن املقبــل
عــى الصعــد السياســية والبرشيــة واالقتصاديــة واألثريــة وغريهــا حــذا بالجامعــة
اىل إخ ـراج فكــرة املؤمتــر اىل حيــز الوجــود ،وباســتعراض محــاوره وأهدافــه ،ميكــن
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 واملواطنــن ومحــاوالت تحقيــق األهــداف املأْمولــة لشــعبنا الــذي يعــاين منــذ
ع ـرات الســنني ،وهــذه هــي رســالة الجامعــة وســتظل كذلــك.
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الحضور الكرام،
مــن منطلــق أهميــة إقليــم الغــور نأمــل املزيــد مــن الرعايــة بكافــة شــؤونه
وبالــذات يف هــذا الوقــت الــذي يتعــرض فيــه اإلقليــم اىل أعتــى عوامــل اإلعاقــة
واملصــادرة واالقتــاع.
يف الختــام ال أود اإلطالــة عليكــم ونــرك للباحثــن العمــل يف محــاور هــذا املؤمتــر
وتحقيــق أهدافــه ،وأرحــب بكــم مــرة أخــرى ،شــاكرا ً للجنــة التحضرييــة جهودهــا
يف العمــل عــى انعقــاد هــذا املؤمتــر وإخراجــه اىل حيــز الوجــود ،وأشــكر كل جهــد
ســاهم يف تجمــع هــذا الحشــد الطيــب مــن العلــاء والكرمــاء واألوفيــاء ،آمــاً
ملؤمتركــم النجــاح والتوفيــق وتحقيــق األهــداف املنشــودة ،عشــتم وعاشــت جامعــة
النجــاح والخلــود لفلســطني والســام عليكــم وورحمــة اللــه وبركاتــه.
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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 ،كبري املفاوضني الفلسطينيني املحرتم
عطوفة محافظ أريحا املحرتم
السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة املحرتمون
األستاذ الدكتور ماهر النتشة؛ القائم بأعامل رئيس الجامعة املحرتم
السيد رئيس بلدية أريحا املحرتم
السادة الضيوف  ،السادة الحضور جميعا
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد،
منــذ عــام احتفينــا بحضوركــم بنابلــس مــن خــال مؤمتــر تجليــات حركــة التاريــخ
فيهــا ،واليــوم ،نســعد بترشيفكــم مؤمترنــا هــذا ،الــذي تنظمــه دائــرة املعــارف
الفلســطينية عــى طريــق توثيــق فلســطني األرض واإلنســان ،هــذا املؤمتــر الــذي
خصصنــاه إلقليــم الغــور مــن مبتــداه إىل منتهــاه يف املــكان ،ومــن فجــر التاريــخ إىل
هــذه اآلونــة مــن ُسـلّم الزمــان ،ســدنة الغــور؛ أريحــا  ...أقــدم املــدن عــى وجــه األرض
قاطبــة ،وشــاطئاها؛ البحــر امليــت الــذي ميــوت فيه املــوت ،ونهــر األردن الخالــد ،راوي
حكايــة التاريــخ بــن يــدي أريحــا ،والعــازف عــى لحــن القمــر يف معبــده ،فيطــرب مــا
بــن جبــال البلقــاء ونابلــس ،مالئــا فضــاء مــا بينهــا لحنــا شــجيا بذهــب بالعقــول.
يف هــذه اإلقليــم دارت أحــداث وتعاقبــت القــرون ،وتزلزلــت األرض عنــه فــكان
ذلــك األخــدود العظيــم مــن أواســط إفريقــة إىل جبــال األورال بروســية ،فــكان معــر
مــا بــن الــرق والغــرب ،وبيئــة جغرافيــة فريــدة مبناخهــا وزراعتهــا وتضاريســها
وتربتهــا ،فليــس غريبــا أن تكــون متميــزة بأهميتهــا االسـراتيجية ،ودورهــا يف رســم
املــروع الحضــاري؛ ليــس الفلســطيني وحســب ،بــل مســقبل البرشيــة بأرسهــا ،فهنــا
ُسة األرض ،هنــا األرض املقدســة ،هنــا يتواتــر نبــض الزمــن قائــا :لقــد آن ننتــر.
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ال أريــد أن أُعـ ِّرج بكــم عــى أهــداف املؤمتــر ومحــاوره ،ولعــل يف عنوانــه مــا فيــه
بيــان لطالبــه ،فقــد تعــددت أهدافــه ،وتنوعــت محــاوره ،كيــف ال وهــو مخصــص
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 املحــي مــن مرشوع
مؤمتــر تحــت عنــوان ( فلســطني تحــدث أخبارهــا ) آمــا أن تعطــوا الضــوء األخــر
للــروع بــه ،فقــد حــان لنــا أن ننتــر مبزيــد مــن االحتــدام والحـراك الداخــي.
مــرة أخــرى أرحــب بكــم باســمي وباســم زمــايئ يف اللجنــة التحضرييــة ،الذيــن
أبلــوا بــاء حميــدا يف التحضــر والتفكــر ليكــون املؤمتــر الئقــا بأريحــا وشــاطئيها،
وبحضوركــم جميعــا .حياكــم اللــه وأســعدكم
أ.د .يحيى جرب
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كلمة بلدية أريحا

األستاذ سالم عسل

الرؤية والتوجهات التنموية

نرحــب بكــم أجمــل ترحيــب ونشــكر املنظمــن لهــذا املؤمتــر ملــا لــه مــن أهميــة يف
تســليط الضــوء عــى مدينــة أريحــا واألغــوار الفلســطينية التــي باتــت مهــددة مــن قبل
االحتــال اإلرسائيــي ومــا اصبــح ينتــج عنــه مــن مامرســات إرسائيليــة بحــق اهالينــا
يف األغــوار ويف ظــل هــذا الواقــع ال بــد مــن الوقــوف وقفــة جــادة ازاء مــا يحــدث
مــن اجـراءات إرسائيليــة  ،وان هــذا املؤمتــر يســاهم يف لفــت انظــار العــامل واملجتمــع
للمخاطــر التــي تحيــط بهــذه املنطقــة املــن ان يســتمر هــذا الحــراك املجتمعــي
والفكــري للوقــوف جنيــا اىل جنــب مــع اهــايل األغــوار وتثبيتهــم فــوق اراضيهــم .

أريحا واألغوار:

التاريــخ واملشــتى والســياحة والرياضــة  ،ويف أريحــا املســعى وقــت االزمــات ،
وأريحــا مركــز األغــوار املمتــد عــر  700كــم مــر مربــع بحيــث تشــكل ســلة غــذاء
فلســطني ومبــا تشــكله املســاحات الواســعة مــن االرايض مــن احتياطــي دميغــرايف
اســراتيجي للشــعب الفلســطيني  ،وتعتــر مدينــة أريحــا هــي واحــة خــراء يف
منطقــة غــور األردن تقــع عــى بعــد  7كــم غــريب نهــر األردن و10كــم شــال البحــر
امليــت و30كــم اىل الــرق مــن بيــت املقــدس وتنخفــض مدينــة أريحــا حــوايل 258م
عــن ســطح البحــر لذلــك تعتــر املدنيــة أخفــض مدينــة يف العــامل.
كــا أنهــا أقــدم مدينــة يف العــامل فاآلثــار الخاصــة بأقــدم حضــارة اكتشــفت يف
أريحــا تعــود اىل عــرة اآلف ســنة توجــد هنالــك العديــد مــن األماكــن التاريخيــة
يف أريحــا مثــل أريحــا القدميــة ونهــر األردن حيــث عمــد الســيد املســيح ،البحــر
امليت،جبــل التجربة،قــر هشــام،عني السلطان،شــجرة زكا(الجميــزة)،وادي
القلط،كهــوف قمران،والكثــر الكثــر مــن املناطــق التاريخيــة والســياحية الرائعــة.
كــا أن أريحــا تعتــر مشــتى فلســطني الرئيــي بســبب طقســها الحــار صيفــاً
والدافــئ شــتا ًء ،باإلضافــة اىل مواقعهــا الســياحية تعتــر أريحــا منطقــة مهمــة للزراعة
فهــي مشــهورة يف زراعــة الحمضيــات والتمــور واملــوز والــورود والخــروات الشــتويه
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نبذة عن بلدية أريحا:

تعــد بلديــة أريحــا مــن كــرى البلديــات الفلســطينية واملصنفــة درجــة «أ» ويعمل
فيهــا  370موظــف ويديرهــا مجلــس بلــدي منخــب يضــم « »15عضــوا بحضــور
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 االســتثامر يف املدينــة

سكان المدينة:

ان العــدد الرئيــي لســكان املدينــة ضمــن حــدود البلديــة هــو  24.000نســمة
مياثلهــم ســكان غــر دامئــن يف املدينــة وذلــك خــال فــرة 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 :
1.1ضعــف مســتوى الخدمــات الصحيــة والبيئيــة وهــذا يحتــاج اىل تكاتــف الجهــود
مــن اجــل النهــوض بهــذا الواقــع  ،فالعــدد الفعــي لســكان مدينــة أريحــا يقــارب
 25الفــا يف حــن تســتقبل أريحــا ســنويا مليــون و 200الــف زائــر وســائح وهــذا
يتطلــب جهــدا مضاعفــا مبــا يتعلــق بعمليــة النظافــة وتقديــم الخدمــات لهــم.
اىل جانــب وجــود عـرات املقـرات االمنيــة ومراكــز التدريــب  ،ففــي ظــل هــذا
الواقــع ال بــد مــن البحــث عــن مخــارج وحلــول وبدائــل لهــذا الحجــم مــن
الــزوار للمدينــة .
2.2عشــوائية البنــاء والتنظيــم وهــذا وجــد حــا مــن خــال املخطــط الهيــكيل الــذي
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نفــذ مؤخ ـرا باملدينــة مــع العلــم ان املخطــط اخــذ كافــة االعتبــارات خاصــة
الزراعيــة والســياحية مــن خــال اطــاع الجمهــور عليــه يف اكــر مــن لقــاء.
3.3ضعــف مســتوى خدمــات امليــاه والبنــى التحتيــة وهــذا الواقــع الــذي نعــاين
منــه وهــذا االعـراف حقيقــة ال بــد منــه يف ظــل نقــص االمكانــات التــي متتلكهــا
البلديــة وهنــا املطلــوب تنفيــذ تعــاون مشــرك مــع كافــة الجهــات املعنيــة .
4.4ضعــف اســتغالل امليــزات الســياحية واالقتصاديــة للمدينــة  ...أريحــا متتلــك
امكانــات هائلــة يف مجــال الســياحة واملواقــع االثريــة ويف ظــل هــذا الواقــع
االثــري والســياحي ال بــد مــن تركيــز الجهــود عــى االســتفادة مــن قيمــة أريحــا
التاريخيــة باعتبارهــا مخــزون قومــي ومصــدر دخــل اذا اســتغل اســتخدامه
بالشــكل الصحيــح.
5.5ضعــف مســتوى التحصيــل العلمــي  :تعــاين مدينــة أريحــا مــن ضعــف التحصيــل
العلمــي وذلــك الســباب متعــددة بحســب املحللــون ابرزهــا طبيعــة املنــاخ وتغــر
املعلمــون بــن كل فــرة واالخــرى وهنــا نتحــدث عــن املعلمــن القادمني مــن خارج
مدينــة أريحــا وهــذا بحاجــة اىل وقفــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم واملؤسســات
ذات العالقــة العــادة النظــر بالعمليــة التعليميــة ورفــع مســتوى التحصيــل .

االهداف التي تسعى لتحقيها البلدية من خالل خطتها االستراتيجية :
عىل مستوى الخدمات الصحية والبيئية :
1.1رفع مستوى الخدمات العالجية التخصصية
2.2تطوير املرافق التشخيصية ( مختربات  ،معدات طبية)
3.3تطوير الخدمات الطبية لذوي االعاقة.
4.4تحسني خدمة التخلص النهايئ من النفايات الصلبة
5.5تحسني خدمة ذبح الذبائح
عىل مستوى البناء :
1.1تحديــث وتوســيع املخطــط الهيــكيل الحــايل وابـراز الطابــع الســياحي والزراعــي
والـرايث فيــه.
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عىل مستوى املياه والبنى التحتية:
1.1رفع مستوى خدمات البنى التحتية
2.2تحقيق العدالة يف توزيع مياه الرشب
عىل مستوى الخدمات السياحية واالقتصادية:
1.1تشجيع السياحة يف املدينة
2.2تشجيع الصناعات الحرفية السياحية
3.3تحسني الواقع الزراعي وزيادة مصادر مياه الري
4.4زيادة نسبة تخضري شوارع املدينة
عىل مستوى التعليم:
1.1تفادي اكتظاظ الصفوف
2.2تحسني الخدمات التعليمية الحكومية لذوي االعاقة
3.3رفع مستوى مهارات الطالب الالمنهجية

رؤية البلدية نحو تنمية قطاع الشباب :

وضعــت بلديــة أريحــا نصــب اعينهــا تطويــر القطــاع الشــبايب كونهــم ميثلــون
الرشيحــة االكــر يف املجتمــع وانطالقــا مــن ذلــك فــإن الشــباب يف أريحــا تعتــر
الرشيحــة االبــرز والفاعلــة باملجتمــع مــن حيــث اي عمليــة تنمويــة خاصــة فيــا
يتعلــق بعمليــة التطــوع وعمليــات الحشــد واملنــارصة ،فالبلديــة ذاهبــة نحــو تطويــر
هــذا القطــاع بالوســائل املختلفــة ووضعــت ذلــك ضمــن خطتهــا االســراتيجية .
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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 عثامنيــة تــدل عــى األرض التــي يحرثهــا زوج مــن الثـران يف يــوم
واحــد ،وتبعــا لقــدرة طاقــة الجــر التــي يتمتــع بهــا الثوريــن فــان املســاحة التــي
ميكــن أن يحرثانهــا تقــدر ب()4دونــم ،إال أن هــذا املصطلــح اســتعري ليطلــق عــى
م ـزارع الســلطان ،املنتــرة يف الواليــات العثامنيــة ،بــرف النظــر عــن مســاحتها،
وعــدد الث ـران التــي تقــوم عــى حراثتهــا ،وفالحتهــا ،ومــا تــزرع بــه مــن محاصيــل،
فقــد عرفــت بــاألرايض الســنية أو الشــاهانية أو الهاميونيــة التــي تــوازي يف ذلــك
معنــى الســلطانية تبعــا لأللقــاب العثامنيــة 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 بال ـراء مــن أموالهــم الخاصــة.
وقــد أخــذت أرايض الجفتلــك الســلطاين داللــة جديــدة يف عهــد الســلطان عبــد
الحميــد الثــاين (1909 – 1876م) ،بعــد أن أقــدم عــى رشاء مســاحات واســعة مــن
أرايض املزارعــن ،أو الرعايــا العثامنيــن يف صفقــات متتاليــة مــن خــال وكالئــه
املنترشيــن يف املناطــق املســتهدفة ،وســجلها باســمه ،وقــدرت مســاحتها ب()64مليون
دونــم ،وتركــزت يف أربعــة أقاليــم هــي :بــاد الشــام ،والع ـراق ،والروميل-الواليــات
العثامنيــة األوروبيــة ،-وكان نصيــب بــاد الشــام مبــا فيهــا فلســطني مــا يقــرب مــن
 60%مــن إجــايل ال( )64مليــون دونــم ،بينــا تقاســمت العـراق ،والرومــي البقيــة
الباقيــة مناصفــة ،وبذلــك احتلــت أراضيــه املرتبــة األوىل يف قامئــة امللكيــات الكبــرة،
التــي انتــرت يف الدولــة العثامنيــة ،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.
ونالحــظ أن التوزيــع الجغــرايف ألرايض الجفتلــك يعكــس األهــداف ،والدوافــع
التــي كرســت مفهمــوه يف بــاد الشــام ،والع ـراق ،فعــى صعيــد الع ـراق اســتهدف
ســهول الع ـراق 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 ع ـراد ،وبريــة قيســارية،
وبعــض أرايض عــرب الرتكــان يف ســهل مــرج ابــن عامــر ،وغــور كبــد يف الضفــة
الرشقيــة لنهــر األردن.
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
بــن شــاطئ بحــرة طربيــة الرشقــي ،ومجــرى نهــري األردن ،والريمــوك ،وأقــدام جبــال
هضبــة الجــوالن ،ثــم تتابــع ســرها جنوبــا إىل غــور الفارعــة التابــع ملدينــة نابلــس،
وســهل أريحــا ،والقــرى ،واملـزارع املنتــرة يف أطرافــه ،وتــل عـراد التابــع لديــرة عــرب
الظــام مــن أرايض بــر الســبع املمتــدة إىل الجنــوب الرشقــي مــن مدينــة الخليــل،
وبذلــك اشــتملت عــى مســاحة واســعة مــن األرايض ،وهــو مــا توضحــه بيانــات
الجــدول اآليت-:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

مواقع الجفتلك السلطاني في األغوار الفلسطينية
الموقع
حوض الحولة
سهل بيسان وقرى الشفا
سمخ
الدلهمية
سمرا
غور الفارعة
سهل أريحا
تل عراد
المجموع

المساحة/دونم
942800
1000000
115000
113179
20000
2190979اضافة إلى سمخ والدلهمية وسمرا

ويف ضــوء ذلــك فــان ملكيــة الجفتلــك الســلطاين يف األغــوار الفلســطينية كانــت
ملكيــة إلجــاء ،وتقــوم فكرتهــا عــى تنــازل املزارعــن يف األرض عــن حقــوق ترصفهــم
للســلطان عبــد الحميــد ،وتســجيلها باســمه يف دوائــر الطابــو املنتــرة يف املراكــز
اإلداريــة التابعــة لهــا تلــك األرايض ،حيــث كان ميثــل الســلطان يف عمليــات ال ـراء،
وكالئــه يف املنطقــة أو مــا كانــوا يعرفــون باســم ممثــي دائــرة الجفتلــك الســلطاين،
ومقابــل التنــازل عــن األرض كان امل ـزارع مينــح مبلغــا رمزيــا ،ويســتمر يف فالحتهــا،
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واالســتقرار بهــا ،معــززا بالحاميــة عــى نصيــب معــن مــن اإلنتــاج ،غايتــه تعزيــز
ميزانيــة الخزينــة ،واإلنفــاق عــى مشــاريع التطويــر ،والخدمــات التــي يقدمهــا
الســلطان للمناطــق القامئــة تحــت حاميتــه ،مثــل اعــار القــرى ،وبنائهــا ،وتزويدهــا
بأســباب االســتقرار ،واإلنتــاج كشــبكات الــري ،والبــذار والحيوانــات العاملــة،
واملطاحــن ،واألف ـران ،واملضخــات ،واملســاجد ،واســتصالح غــر املســتغل أو املعطــل
مهــا كتجفيــف املســتنقعات ،واجتثــاث غابــات القصــب ،وزراعــة أشــجار ألكينــا التــي
تعمــل عــى تجفيــف املســتنقعات ،ومقاومــة أم ـراض املــا ريــا ،وغريهــا أضــف إىل
حاميــة املناطــق املســتهدفة مــن غــزوات القبائــل البدويــة ،واللصــوص ،والحيوانــات
املفرتســة مــن خــال مراكــز الجيــش والرشطــة.
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 مامرســتها يف الدولــة اإلســامية
عــر مســرتها التاريخيــة ،ســواء مــن جانــب الخليفــة أو اإلمــام أو مــن ينــوب عنــه
يف الواليــات مــن الــوالة ،واألمــراء الــذي وقــع عــى عاتقــه حاميــة الرعيــة مــن
التعديــات التــي قــد تلحــق بهــا كــا مارســه أصحــاب الســطوة والنفــوذ مــن األعيــان،
والزعــاء ،وشــيوخ القبائــل ،والعشــاير ،وتجــار املــدن ،وافنديتهــا عنــد تــردي األوضــاع
االقتصاديــة ،واالجتامعيــة يف الدولــة حيــث كان يضطــر املزارعــون للدخــول يف عقــود
اإللجــاء مقابــل الحفــاظ عــى حياتهــم ،ومقدراتهــم االقتصاديــة يف حــاالت األزمــات،
ولــو إىل حــن ،والخطــر الوحيــد الــذي كان يرتتــب عــى مثــل هــذه التحــوالت متاديهم
يف اإللجــاء إىل حــد العبوديــة ،والتنــازل عــن األرض بالتقــادم ،حيــث تصبــح حقــوق
التــرف بــاألرض ،ملــن ســجلت عــى اســمه ،وليــس مل يفلحهــا ،وفقــا لالعتبــارات
القانونيــة التــي أرىس دعامئهــا قانــون األرايض العثــاين الصــادر عــام 1858م.
ونالحــظ أن هنــاك تضاربــا يف الروايــات التــي نســجت حــول مفهــوم الجفتلــك
الســلطاين ،وكان خلفهــا املعارضــة يف الدولــة العثامنيــة ،والجهــات الطامعــة فيهــا،
ورأت يف مســاحتها الواســعة اإللجــاء ،وســيلة إلرضــاء رغبتــه يف التملــك التــي ال حدود
لهــا ،وإزاء ذلــك اســتغل ظــروف الرعيــة لإليقــاع بهــا مــن خــال وكالئــه املنترشيــن
يف الواليــات العثامنيــة ،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
بنــاء عــى مالحظــات وكالئــه ،ومــن ثــم تحويلهــا إىل م ـزارع ســلطانية ال يســتطيع
احــد أن ميســها بهمســة شــفة.
وتحــت أي ظــرف مــن الظــروف ،فــان الســلطان مؤمتــن عــى أمــوال الخزينــة،
وكان مبقــدوره أن يســجل هــذه األرايض دون أي ســابق إنــذار مــن خــال دائــرة
الدفــر الخاقــاين يف اســطنبول ،التــي تــرف عــى جميــع أرايض الدولــة العثامنيــة
يف ذلــك الحــن ،وتعــرف الخصــب منهــا وغــر الخصــب بنــاء التــي التصنيفــات التــي
كانــت تضعهــا لجــان املســح والتســجيل وتشــتمل عــى ثــاث درجــات عــال ،وســط،
دون_أي مــا يــوازي تعــر اليــوم أ ،ب ،ج-دون الحاجــة إىل الــوكالء ،كــا أن األرايض
التــي ســجلها جفتلــك ســلطاين كانــت تعــاين مــن ظــروف صعبــة حملتــه عــى التدخل
لحاميتهــا ،وكان مــن األجــدر بــه أن يختــار أرايض أخصــب مــا اختــاره إلشــباع رغبتــه
يف التملــك ،أو يضــع يــده عــى مســاحات واســعة مــن األرايض الزراعيــة التــي مل
تطالهــا يــد املترصفــن أو األرايض القابلــة للزراعــة ،ومــن الســهولة مبــكان اســتصالحها،
واملســجلة باســم الخزينــة دون أن يجهــد نفســه ويضعهــا يف مــأزق مــع الرعيــة،
ويكلــف ميزانيتــه الخاصــة ،والخزينــة العامــة املبالــغ التــي أنفقهــا ،وان اســتغاللها
مرهــون يف توجيــه املزارعــن املحليــن ،والوافديــن للعمــل بهــا عــى نصيــب معــن
مــن اإلنتــاج.

ثانيا:أسبابه-:

اضطــر املزارعــون يف إقليــم األغــوار الفلســطينية عــى الدخــول يف إلجــاء الســلطان
عبــد الحميــد الثــاين ،نتيجــة للعديــد مــن األســباب ويف مقدمتهــا-:
1.1التغلغــل االســتعامري-:يعد التغلغــل االســتعامري ،مــن ابــرز األســباب التــي
دفعــت الســلطان عبــد الحميــد الثــاين ،عــى وضــع أرايض األغــوار الفلســطينية
تحــت إلجائــه ،أو تحويلهــا إىل جفتلــك ســلطاين باســمه ،وذلــك بهــدف حاميتهــا
مــن ســارسة األرايض ،وتجارهــا املربوطــن بالحركــة الصهيونيــة ،ومــا يؤيــد
ذلــك الهجمــة الرشســة التــي تعرضــت لهــا أرايض الجفتلــك بعــد عزلــه عــن
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ســدة الحكــم عــام 1909م ،وإعادتهــا للخزينــة تحــت اســم األرايض املــدورة ،مــن
جانــب الــركات الصهيونيــة ،التــي كانــت تتســر تحــت مســميات عربيــة مثــل
رشكــة نجيــب األصفــر أو مشــاريع طموحــة بغيــة إغ ـراء الرعيــة مــن ناحيــة،
والحكومــة العثامنيــة التــي كانــت تعــاين مــن أزمــة ماليــة خانقــة.
2.2غــارات القبائــل البدوية-:لعبــت غــارات القبائــل البدويــة املحليــة ،والوافــدة دورا
مهــا يف تعزيــز فكــرة اإللجــاء يف األغــوار الفلســطينية ،وجــاءت هــذه الغــارات
مــن جانــب القبائــل املحليــة والوافــدة مــن البــوادي األردنيــة ،بســبب حمــات
الجفــاف التــي كانــت تــرب ديارهــا بــن فــرة 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،
ومبوجــب ذلــك فقــد أشــارت دفاتــر الطابــو العثامنيــة عــام 1870م ،إىل غــزوات
واســعة النطــاق قامــت بهــا القبائــل البدويــة إىل ســهل بيســان ومــرج ابــن عامــر،
األمــر الــذي افشــل مــروع االعــار الــذي رشعــت بــه الدولــة ،وأدى إىل خ ـراب
مســاحات واســعة مــن األرايض الزراعيــة ،وأحالهــا إىل مراعــي ،وخ ـراب نحــو()40
قريــة مبــا فيهــا مدينــة بيســان ،بينــا شــكلت املنطقــة املمتدة مــا بني بحــرة طربية
شــاال والبحــر امليــت جنوبــا مع ـرا 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
حــن كانــت قبيلــة الصقــر املخيمــة يف غــور طربيــة ،وبنــي صخــر األردنيــة ،تقــف
إىل جانــب صــف آل ج ـرار ،ومــن أهــم املواقــع التــي دارت بــن الطرفــن موقعــة
خروبــة إىل الشــال مــن جنــن وذهــب ضحيتهــا نحو()3000فارســا.
3.3تعســف امللتزمــن والجباة-:كانــت الرضائــب املســتحقة عــى الرعيــة متنــح
لطالبهــا مــن الحكومــة بوســاطة نظــام االلتـزام أو الضــان ،وبالتــايل فــان الضامن
أو امللتــزم ال يهمــه إال تحقيــق اكــر قــدر ممكــن مــن الربــح ،وغالبــا مــا يعهــد
بجباتهــا إىل ،وكالئــه 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 امللتزمــن ،ووكالئهــم.
4.4العــوارض الطبيعية-:تعتــر العــوارض الطبيعيــة ،التــي أملــت باملنطقــة منــذ
زلــزال عــام 1837م ،وحتــى عــزل الســلطان عبــد الحميــد عــام 1909م ،مــن
أهــم العقبــات التــي اعرتضــت ســبيل النشــاط العمــراين ،واالقتصــادي يف
إقليــم األغــوار ،فبعــد زلــزال عــام 1837م ،شــهدت املنطقــة مجموعــة مــن
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 املالريــا ،الــذي كان يتفــى يف قــرى حــوض
الحولــة ،وعمــل عــى تقزيــم النمــو الســكاين يف تلــك املناطــق ،نتيجــة لكثافــة
املســتنقعات ،وانتشــار البعــوض ،وهــو مــا عــزز مــن مظلــة إلجــاء الســلطان بغيــة
الحصــول عــى مؤازرتــه يف تجــاوز مثــل هــذه العقبــات مــن خــال مشــاريع
الــري ،واســتصالح األرايض ،وتجفيــف املســتنقعات ،ويف عــام 1900م ،وضــع
الســلطان خطــة طموحــة إلقامــة مــروع ري ضخــم ابتــداء مــن منابــع نهــر
األردن ميتــد عــى جانبــي الــوادي األردن إىل البحــر امليــت لري()10مليــون دونــم،
كــا أعمــر إلجــاء الجفتلــك الســلطاين مدينــة بيســان ،ومــا يفــوق ال()50قريــة،
كــا انشــأ قريــة حملــت اســم املــروع عرفــت باســم قريــة الحميديــة ،نســبة
إىل الســلطان عبــد الحميــد ،وعززهــا باملزارعــن الوافديــن ،واملطاحــن ،واألفـران،
واآلالت الســحب ،والضــخ ،ومراكــز ،وقــاع الجيــش ،واألمــن لتعزيــز األمــان فيهــا.
5.5انكســار الرضائب-:نتيجــة للعقبــات التــي كانــت تعــرض ســبيل النشــاط
االقتصــادي ،والعمــراين يف إقليــم األغــوار اضطــرت الدولــة إىل تأجيــل بعــض
الرضائــب املســتحقة للخزينــة لســنوات الحقــة أو تقســيطها لعــدة ســنوات ،إال
أن عجــز املزارعــن 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 املزارعــن ،وتقســيط الرضائــب
املســتحقة عليهــم منــذ عــام 1840م ،ويف ضــوء موجــات الجفــاف ،وغــزوات
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القبائــل البدويــة عجــزوا عــى الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه الخزينــة ،ويف ســبيل
التخلــص مــن هــذا املــأزق املريــر لجئــوا ملظلــة حاميــة الســلطان.
6.6الرأســالية الناشــئة-:نتيجة النتعــاش االقتصــاد الفلســطيني بعــد عــام 1840م،
ورواج حركــة التجــارة بــن أســواق االســتهالك املحليــة واإلقليميــة ،والدوليــة،
ومناطــق اإلنتــاج ظهــرت طبقــة ثريــة مــن تجــار املــدن ،وافنديتهــا عملــت
عــى توجيــه جــزء مــن ثرواتهــا نحــو االســتثامر يف قطــاع الزراعــة ،وتســليف
املزارعــن للحصــول عــى إنتــاج وفــر ،األمــر الــذي أغرقهــم ،وأثقــل كاهلهــم
بالديــون الربويــة ،والتــي بــدأت تدفــع بهــم إىل التنــازل عــن أراضيهــم لصالحهــم
عنــد عجزهــم عــن الوفــاء بقروضهــم ،وديونهــم الربويــة ،ويف ســبيل التخلــص
مــن كاهــل الديــون دخــل العديــد منهــم يف إلجــاء الســلطان طلبــا للحاميــة
واالســتمرار يف فالحــة األرض.
7.7إغــراءات الســلطان-:مام ال شــك فيــه أن الســلطان قــدم إغــراءات ماديــة،
ومعنويــة للداخلــن يف إلجائــه مــن الرعيــة ،وكانــت هــذه اإلغ ـراءات بهــدف
اعــار األرايض التــي تعــد املصــدر الرئيــس ملعيشــة الرعيــة ،وميزانيــة الخزينــة،
وبالتــايل االعتــاد عــى اإلنتــاج املحــي بــدال مــن االســترياد ،والخضــوع تحــت
طائلــة الديــون ،ورشوط الــدول العظمــى إضافــة إىل تعزيــز فكــرة االنتــاء للدين
والدولــة ،ومقاومــة النشــاط االســتعامري ،الــذي كان يســتهدف بنــى الدولــة
بصــورة عامــة ،ومــن اإلغــراءات التــي قدمهــا للســكان تخفيــض املســتحقات
الرضيبيــة املرتتبــة عليهــم ،والقــروض الطويلــة األجــل املعفــاة مــن الفوائــد،
وإعفــاء أبنائهــم مــن الخدمــة العســكرية ،وهــي مــن أهــم املســائل التــي كانــت
تؤرقهــم بســبب طــول فــرة غيابهــم مــن ناحيــة ،وفقدانهــم األمــل يف عودتهــم
مــن مياديــن القتــال املحتدمــة بــن الدولــة ،والــدول األوروبيــة املجــاورة،
واالضطرابــات املتكــررة يف الواليــات كاليمــن والرومــي الجــوالن وغريهــا.
8.8النزاعــات املريرة-:لعبــت األرض دورا كبــرا يف تنميــة النزاعــات املريــرة بــن
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 وكالئــه عــى وضــع
أيديهــم عــى األرض بالقــوة ،وتســجيلها باســمه ،وذلــك مــن منطلــق القاعــدة
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الرشعيــة مــا يجــوز للســلطان أو اإلمــام ال يجــوز لغــره ،وعمــا بأحــكام قانــون
األرايض القــايض أن جميــع أرايض الدولــة للخزينــة ،وان الســلطان مؤمتــن عليهــا،
وبالتــايل فــان حســم النــزاع البــد أن يكــون قاطعــا وحازمــا ،ومــن الشــواهد
الدالــة عــى ذلــك تســجليه ألرايض تــل عــراد باســمه ،بغيــة وضــع حــد
للنزاعــات ،والخالفــات املســترشية بــن أبنــاء الرعيــة مــن قبيلــة الظــام مــن
ناحيــة ،والجهالــن وأهــايل قريــة يطــه مــن ناحيــة ثانيــة ،والنـزاع املســترشي بــن
قبيلتــي الصقــر والغزاويــة يف غــور طربيــة وســهل بيســان.

ثالثا:تطوراته-:

اســتمرت مظلــة الحاميــة للجفتلــك الســلطاين يف األغــوار حتــى إقصائــه عــن ســدة
الحكــم عــام 1909م ،مــن قبــل الحكومــة االتحاديــة حيــث اجــر عــى التنــازل عــن
أرايض الجفتلــك يف إرادتــن منفصلتــن مقابل()2مليــون لــرة تدفــع مــن الخزينــة،
لتســديد ديونــه حيــث تــم حلهــا يف دوائــر الطابــو عــن اســمه ،وباتــت تعــرف باســم
األرايض املــدورة ،وهــو مــا جعلهــا محــط اهتــام الحركــة الصهيونيــة وذلــك مــن
خــال تعاونهــا املطلــق مــع الحكومــة االتحاديــة تحــت ذرائــع واهيــة ،ومــن أهمهــا-:
•استثامر منابع نهر األردن يف توليد الطاقة الكهربائية.
•تجفيف املستنقعات ووضع حد ملرض املالريا.
•دفع أجرة سنوية للخزينة العثامنية بقيمة مليون لرية سنوية.
•تقديم القروض امليرسة للحكومة االتحادية.
•ســد الديــن العــام للدولــة العثامنيــة مــن خــال بيــع نطاقــات واســعة منهــا
بحكــم أنهــا أرايض دولــة.
•استغالل أرايض الجفتلك وتفعيل دورها يف ميزانية الدولة.
وكانــت أهــم هــذه املشــاريع مــا تقدمــت بــه رشكــة نجيــب األصفــر مــن أهــايل
بــروت ،واملتمتــع بالجنســية العثامنيــة الســتثامر أرايض حــوض الحولــة ،علــا بــان
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
األعيــان ،والوجهــاء ،واملثقفــون يف الواليــات العربيــة الخاضعــة للحكــم العثــاين،
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والنــواب العــرب يف مجلــس املبعوثــان ،ويف مقدمتهــم شــكري العســي نائــب دمشــق
الــذي فضــل العــزل مــن منصبــه يف قامئمقاميــة النــارصة عــى املوافقــة والتوقيــع عــى
معاملــة بيــع أرايض قريتــي الفولــة ،والعفولــة القامئتــن يف ســهل مــرج ابــن عامــر
للحركــة الصهيونيــة ،وعندمــا انتخــب نائبــا يف مجلــس املبعوثــان لدورتــن متتاليتــن،
كان رائــد النــواب العــرب بعامــة ،والفلســطينيني بخاصــة يف معركــة الدفــاع عــن
أرايض الجفتلــك.
ونتيجــة للمقاومــة الشــعبية عدلــت الحكومــة العثامنيــة عــن موقفها ،واســتبدلت
مــروع األصفــر عــام 1914م ،مبــروع األخــوة رسســق -بيهم-إســام مــن أهــايل
لبنــان بغيــة التحايــل ،وااللتفــاف عــى الهبــة الشــعبية التــي أحدثهــا مــروع األصفر،
إال أن ظــروف الحــرب العامليــة األوىل ،وانشــغال الحكومــة والســكان يف تطوراتهــا
العســكرية ،قــد جمــد املشــاريع التــي باتــت تســتهدف أرايض الجفتلــك الســلطاين يف
األغــوار ،وغريهــا يف فلســطني.
وبرحيــل الدولــة العثامنيــة عــن فلســطني رحيــا ال رجعــة فيــه أمــام زحــف
الجيــش الربيطــاين عــام 1918م ،عــادت املشــاريع االســتعامرية ،تســتهدف أرايض
الجفتلــك بصــورة علنيــة ،ورأت ســلطات االحتــال الربيطــاين أن رقبــة هــذه األرايض
باتــت يف يدهــا لكونهــا تعــود إىل الخزينــة العثامنيــة ،وبالتــايل مــن حقهــا أن تتــرف
بهــا كــا تشــاء ،إال أن املقاومــة الشــعبية تجــاه هــذه النوايــا جعــل منهــا تعــرف
ألهــايل ســهل بيســان بأراضيهــم التــي وضعوهــا تحــت حاميــة الســلطان ،وقامــت
بتســجيلها لهــم يف دفاتــر الطابــو مــرة أخــرى ،وهــو مــا أطلــق عليهــا يف املصــادر
املختلفــة اســم»اتفاقية بيســان غــور املدورة»املربمة مــع املزارعــون يف 1921/10/19م،
وعمــا بذلــك أقــرت حكومــة االنتــداب بحقــوق املزارعــن يف مدينــة بيســان ،و()17
قريــة و()4قبائــل بدويــة هــي :ســرين ،وســمر ،ودنــه ،والطــرة وكفــر مــر ،وكفــره،
وكوكــب ،واملطلــة ،وجبــول ،ويبــى ،والبــرة ،واملرصــص ،والســامرية ،واالرشفيــة ،وتــل
الشــوك ،وجــر املجامــع ،وعــرب الغزاويــة ،والبشــتاوية ،والصقــر ،والبالونــه ،وقــد
مثــل املزارعــون يف االتفاقيــة املحامــي الشــهري وديــع البســتاين رئيــس لجنــة الدفــاع
عــن األرايض ،بينــا مثــل الحكومــة الربيطانيــة املحتلــة امليجــر الــرت ابرامســون،
مديــر دائــرة األرايض يف حكومــة االنتــداب.
ويف الوقــت الــذي كان املزارعــون يف ســهل أريحــا يعملــون بجــد عــى تفويــض
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أراضيهــم بأســائهم عــى غـرار أهــايل غــور طربيــا وبيســان اخــذ الــركات الصهيونية
تدفــع باتجــاه تحريــض أبنــاء الســلطان عــى املطالبــة بــأرايض ،والدهــم يف املحاكــم
املحليــة ،والتعهــد لهــم بدفــع كافــة التكاليــف التــي قــد يدفعوهــا لقــاء ذلــك،
وانســجاما مــع هــذا أقــرت محكمــة يافــا حقوقهــم يف()1.3مليــون دونــم مــن أرايض
الجفتلــك املنتــرة يف فلســطني ،بحجــة أن مــا لديهــا مــن بيانــات ال تســتطيع أن
تبطــل ادعاءاتهــم ،ثــم عــادت لتقــر بإمكانيــة حــل األمــر وديــا ،إال أن يقظــة الشــعب
واملجلــس اإلســامي األعــى قــد اجــر الســلطات الربيطانيــة عــى االع ـراف بحقــوق
املزارعــن 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 حاميــة عرفــه العــرب قبــل اإلســام ،واســتمر يف الدولــة
اإلســامية ،وقــد اســتخدمه الســلطان عبــد الحميــد ،لحاميــة حقــوق الرعيــة،
والدولــة مــن األخطــار الطبيعيــة ،والبرشيــة التــي كانــت تتعــرض لهــا.
•مل يكــن إلجــاء الســلطان عبــد الحميــد يف فلســطني نظــام حاميــة ،وحســب
بــل كان مــروع اعــار ،واســتثامر يف آن واحــد ،ومــا يؤيــد ذلــك حملــة
االعــار التــي قــام بهــا ،والتوجهــات االســتثامرية الطموحــة التــي تبناهــا يف
مشــاريع الــري ،واســتصالح األرايض ،وتجفيــف املســتنقعات.
•إن عــزل الســلطان عبــد الحميــد عــن ســدة الحكــم عــام 1909م ،وإعــادة
أرايض الجفتلــك للخزينــة العثامنيــة قــد جعــل أرايض الجفتلــك يف األغــوار
الفلســطينية محــط اهتــام املشــاريع االســتعامرية.
•متكنــت الرعيــة يف فلســطني ونخبهــا املثقفــة ،وقياداتها السياســية ،من إفشــال
املشــاريع االســتعامرية ،التــي اســتهدفت أرايض الجفتلــك ،وفرضــت عــى
الحكومــة االتحاديــة ،واالنتــداب الربيطــاين مــن بعدهــا االع ـراف بحقوقهــا
غــر القابلــة للتقــادم أو التــرف.
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التوصيات-:

يف ضوء النتائج املتقدمة فان الباحث يويص مبا ييل-:
1.1أن تبــادر الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بإنشــاء مظلــة حاميــة قويــة ألرايض
األغــوار ،ومزارعوهــا عــى غـرار املظلــة العثامنيــة قــادرة عــى الصمــود يف وجــه
التحديــات الطبيعيــة والبرشيــة.
2.2إنشــاء صنــدوق فلســطيني أو عــريب عــى غ ـرار صنــدوق األمــة الــذي تأســس
إبــان فــرة االنتــداب ،مهمتــه رشاء األرايض املســتهدفة باملشــاريع االســتعامرية،
ووضــع حــد لنشــاط الســارسة وتجــار األرايض ،وتحويلهــا إىل وقــف خــري
لإلنفــاق عــى املؤسســات الوطنيــة العاملــة يف إقليــم األغــوار كالرتبيــة والتعليــم
والصحــة وغريهــا مــن وجــوه الخــر.
3.3تســمية إحــدى املــدارس يف األغــوار باســم مدرســة شــكري العســي وأخــرى
باســم وديــع البســتاين لتخليــد دورهــم الوطنــي يف الدفــاع عــن أرايض فلســطني
ويف مقدمتهــا ارايض األغــوار.
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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:

تتفــرد منطقــة البحــر امليــت وغــور األردن بخصائصهــا ،مــا يجعــل الخــراء
يعتربونهــا «مختـرا ً طبيعيـاً وحيــد مــن نوعــه عــى مســتوى العــامل» ،وذلــك ألهميتهــا
البحثيــة يف العديــد مــن املجــاالت ،وأهمهــا :املنــاخ ،والتنــوع الحيــوي النبــايت
والحيــواين ،واملصــادر الطبيعيــة ،وطبيعتهــا الجيولوجيــة والزلزاليــة ،وغريهــا .وتعتــر
هــذه املنطقــة جــزءا ً مــن حفــرة االنهــدام اآلســيوي اإلفريقــي ،وبالتــايل فإنهــا منطقــة
نشــطه زلزاليـاً ،حيــث تعرضــت عــر العصــور إىل العديــد مــن الــزالزل املدمــرة .ومــن
وجهــة نظــر علــم تقييــم املخاطــر ال ينجــم ارتفــاع مســتويات املخاطــر (االرضار
والخســائر) الناتجــة عــن التهديــدات أو األخطــار الطبيعيــة وغــر الطبيعيــة عــن قــوة
الخطــر نفســه (الزلــزال) فحســب ،إذ قــد يعــود ذلــك بشــكل رئيــي إىل نوعيــة
املبــاين ومــدى قابليتهــا لإلصابــة الزلزاليــة ،إضاقــة إىل ضعــف الجاهزيــة لالســتجابة
للكــوارث.
ولتســليط الضــوء عــى أهميــة وجــود سياســة وطنيــة شــاملة للتخفيــف مــن
مخاطــر الــزالزل يف هــذه املنطقــة ،ستســتعرض ورقــة العمــل عــدد مــن املواضيــع،
أهمهــا :حركــة الصفائــح التكتونيــة العربيــة واإلفريقيــة ،وأنظمــة الصــدوع األرضيــة
والبــؤر الزلزاليــة النشــطة يف املنطقــة ،وأســباب حصــول الــزالزل ومقــدار درجاتهــا،
وقابليــة اإلصابــة الزلزاليــة للمبــاين واملنشــاَت ،وتأثــر طبيعــة الرتبــة املوقــع
ونوعيتهــا .وتســتعرض الورقــة كذلــك عــددا ً مــن نتائــج الدراســات التــي تــم إجراؤهــا
يف املنطقــة ،وتوزيــع محطــات الرصــد القامئــة حاليــاً ،ومــروع الشــبكة الوطنيــة
للرصــد الزل ـزايل الــذي ســيتم تنفيــذه قريب ـاً ،ومــروع تخفيــف مخاطــر الــزالزل يف
فلســطني ( .)SASPARMكــا تتضمــن عــددا ً مــن التوصيــات ،أبرزهــا :رضورة مراعــاة
عوامــل تأثــر تربــة املوقــع ،وإنتــاج خرائــط تفصيليــة الســتخدامات األرايض ،وعمــل
مخططــات تفصيلــة للمخاطــر وإدارة الكــوارث.
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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
تقريب ـاً ،وقــد تؤثــر عــى مواقــع أخــرى بصــورة مفاجئــة مســببة يف كلتــا الحالتــن
الكــوارث والدمــار ،مــا جعــل العلــوم الهندســية تركــز اهتاممهــا عــى دراســة تلــك
الــزالزل وتحليلهــا وصــوالً إىل إيجــاد معايــر وكــودات بنــاء لتصميــم وتنفيــذ منشــآت
مقاومــة ألفعــال الــزالزل.

وت ُعــرف الــزالزل عــى أنهــا ظاهــرة جيوفيزيائيــة بالغــة التعقيــد ،تظهــر كحــركات
عشــوائية للقــرة األرضيــة عــى شــكل ارتعــاش ومتــوج عنيفــن ،وذلــك نتيجــة
إلطــاق كميــات هائلــة مــن الطاقــة مــن باطــن األرض ،وهــذه الطاقــة تتولــد نتيجــة
لحصــول انكســارات أرضيــة يف طبقــات األرض الســطحية ،وبالتــايل تعــرض هــذه
الطبقــات وبشــكل خــاص يف منطقــة الصــدوع األرضيــة او بالقــرب منهــا إلزاحــات
عموديــة و /اوأفقيــة بــن صخــور األرض ،وذلــك نتيجــة لتعرضهــا املســتمر للتقلصــات
والضغــوط الكبــرة ،وبشــكل عــام ،تــرواح الــزالزل يف شــدتها مــن ه ـزات خفيفــة
بســيطة الــرر ،إىل هـزات عنيفــة تــؤدي إىل تشــقق ســطح األرض ،وتكويــن الحيــود
واالنزالقــات األرضيــة وتحطيــم املبــاين والطــرق وخطــوط الكهربــاء وامليــاه ...الــخ.
ويتعاظــم تأثــر الهـزات يف األرايض الضعيفــة وخصوصاً يف الرواســب الرمليــة والطينية
حديثــة التكويــن.

أسباب حصول الزالزل Earthquake Causes

منــذ القــدم ،حــاول اإلنســان معرفــة أســباب حصــول اله ـزات األرضيــة ،حيــث
أظهــرت املراجــع التاريخيــة القدميــة أن الشــعوب واألمــم القدميــة ،التــي عاشــت فوق
الكــرة األرضيــة ،حاولــت إعطــاء تفســر لظاهــرة الــزالزل ،إال أن جميــع هذه التفاســر
مل تخــرج عــن إطــار األســاطري والخرافــات أحيانــاً ،وقــد أظهــرت بعــض املراجــع
العلميــة العربيــة ( ايلــوش  ،1996والســنوي  )1997إمكانيــة عــودة التفســر العلمــي
ألســباب الــزالزل ألول مــرة إىل العالمــة ابــن ســينا ،حيــث أعطــى تفس ـرا ً ألســباب
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حصــول الــزالزل فيــه الكثــر مــن الصحــة .أمــا يف العــر الحديــث وتحديــدا ً يف بدايــة
القــرن التاســع عــر يعتــر العــامل اولدهــام ( )Oldhamوالعــامل ريــد ( ،)Reidمــن
أوائــل مــن وضعــوا األســس الفيزيائيــة لتفســر عمليــة حــدوث الــزالزل .وبشــكل
عــام ،ميكــن تصنيــف املصــادر الطبيعيــة املســببة لله ـزات األرضيــة اىل مــا يــي-:
.أأسباب طبيعية ال دخل لإلنسان بها.
وميكــن أن تحــدث الــزالزل نتيجــة لعــدد مــن الظواهــر الطبيعيــة منهــا :الــزالزل
التكتونيــة  ،Tectonic Earthquakesوالــزالزل الربكانيــة ،Volcanic Earthquakes
والــزالزل االنهياريــة .Collapse Earthquakes
ب – أسباب غري طبيعية.
وهــي الــزالزل التــي تنتــج مــن نشــاطات اإلنســان ()Man-Made Earthquakes
التــي تخــل باتـزان القــرة األرضية مثــل :التفجـرات الكيامويــة والنوويــة ،والردميات
والحفريــات مثــل البحــرات الصناعيــة الكبــرة واملحاجــر العمالقــة ،واســتخراج
كميــات كبــرة جــدا ً مــن امليــاه الجوفيــة والســوائل ،وحقــن الســوائل يف بعــض أماكــن
التنقيــب او اســتخراج النفــط.
وعمومــاً تنشــأ الــزالزل التكتونيــة نتيجــة للحركــة النســبية للصفائــح املشــكلة
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 فــإ ّن ذلــك يــؤدي إىل تشــكل
صــدوع (فوالــق) عــر الســطح الضعيــف ،وبســبب وجــود اجهــادات عاليــة حــول
التشــققات تنتــر وتتكاثــر التشــققات ،األمــر الــذي يــؤدي إىل حصــول تحــرك فجــايئ
للصخــور يف منطقــة التشــققات ،مــا يــؤدي إىل إطــاق كميــة هائلــة مــن الطاقــة
املرتاكمــة وبشــكل فجــايئ محدثــة زلـزاالً يف املنطقــة .وتعتــر الهـزات التكتونيــة أهــم
أنــواع اله ـزات األرضيــة الطبيعيــة ،فهــي تشــكل  % 90مــن العــدد الــكيل لله ـزات
املســجلة.
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بســبب حركــة الصفائــح القرشيــة ( ،) Crustal Movementsاســتنتج العلــاء
أن قــارات الكــرة األرضيــة الحاليــة كانــت قبــل  200مليــون ســنة متالصقــة عــى
شــكل قــارة عمالقــة واحــدة أطلــق عليهــا اســم البانجــي ( ،)Panangeaونتيجــة
للحركــة املســتمرة لغــاف الصهــاري ،ومــع مــرور عــرات أو مئــات املاليــن مــن
الســنني ،انقســمت البانجــي بشــكل تدريجــي إىل عــدة قطــع ،وصــوالً إىل وضعهــا
الحــايل .ويعتقــد بــأن الحركــة النســبية لصفائــح القــرة األرضيــة (شــكل )1ســتبقى
عامــل تغيــر يف بنيــة القــرة األرضيــة ،فتصــادم صفيحتــن ،أو تباعدهــا أو حركتهــا
الجانبيــة ،بالنســبة لبعضهــا البعــض ،أثــرت ومــا زالــت تؤثــر يف تضاريــس األرض
مكونـ ًة الوديــان واالخاديــد يف منطقــة التباعــد (تباعــد الصفائــح) ،والجبال والسالســل
الجبليــة يف منطقــة التصــادم .ومــن االمثلــة عــى تصــادم الصفائــح ،وتكوين السالســل
الجبليــة ،تكويــن سلســلة جبــال طــوروس وزاغــروس يف كل من تركيــا وايران والناشــئة
عــن اصطــدام الصفيحــة العربيــة مــع الصفيحــة االيرانيــة (صفيحــة اوراســيا) ،انظــر
الشــكل ( ،)2ومــن الجديــر بالذكــر أنــه بســبب هــذه الحركــة للصفيحــة العربيــة،
فــإن ابتعادهــا عــن الصفيحــة األفريقيــة يــؤدي إىل حصــول اتســاع يف عــرض البحــر
األحمــر قيمتــه  2ســم ســنوياً يف مناطقــه الجنوبيــة ،وباالعتــاد عــى الحركــة النســبية
للصفائــح ،ولتكويــن القــارات يعتقــد أن البحــر األحمــر مل يكــن موجــودا ً قبــل عرشات
املاليــن مــن الســنني.

شكل ( :)1اتجاه الحركة النسبية لصفائح القرشة األرضية ومواقع الصدوع القارية ()Pop I, 1985
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النشاط الزلزالي في فلسطين Seismicity of Palestine

تعتــر حفــرة االنهــدام يف منطقتنــا ،امتــدادا ً لحفــرة االنهــدام االقليميــة Rift
 ،Valleyالتــي متتــد مــن خليــج
عــدن يف البحــر االحمــر حتــى خليــج العقبــة ،ثــم تســتمر يف وادي عربــة والبحــر
امليــت وحــول نهــر األردن

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

وبحــرة طربيــا ،حتــى تصــل اىل أنطاكيــا يف تركيــا ،وتــؤدي الحركــة املســتمرة يف
الصفيحــة العربيــة اىل ابتعادهــا عــن الصفيحــة االفريقيــة باالتجــاه الشــايل الرشقــي،
واصطدامهــا بصفيحــة األناضــول انظرالشــكل ( )2وتتحــرك يف الوقــت ذاتــه يف
اتجاهــات أفقيــة وعموديــة عــى طــول حفــرة االنهــدام التــي تفصلهــا عــن صفيحــة
فلســطني -ســيناء املتفرعــة عــن الصفيحــة االفريقيــة ،وبســبب نوعيــة الصــدوع
يف منطقــة البحــر امليــت واالغــوار (صــدوع تحويليــة ( Transform faultsانظــر
االشــكال ( )2و ( ،)3تتحــرك فلســطني مبتعــدة عــن االردن بحركــة نســبيه تحويليــة
بأتجــاه الجنــوب مبعــدل  7 – 5مــم ســنوياً.
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يتأثــر النشــاط الزلـزايل ،بشــكل عــام ،مبوقــع الــدول وتاريــخ الــزالزل يف املنطقــة،
وتصنــف مناطــق الدولــة عــادة إىل مناطــق شــدة زلزاليــة محتملــة ،حيــث يؤخذ بعني
االعتبــار يف هــذا التصنيــف أثــر الصــدوع الجيولوجيــة ،وأثــر طــول هــذه الصــدوع
(انظــر الشــكل  ،)3باالضافــة إىل تاريــخ الحــوادث الزلزاليــة التــي رضبــت املنطقــة
عــر العصــور .وتشــر املعلومــات التاريخيــة إىل ان فلســطني ،واملناطــق املجــاورة،
تعرضــت للعديــد مــن اله ـزات األرضيــة املدمــرة عــر العصــور (انظــر الشــكل ،)4
وتبعــاً للمصــادر (الســنوي  ،1997وابــو ديــة  1986وعــز الديــن  1987واالتابــي
 ،1992وحمــودة  ،1990واملوســوعة الفلســطينية  1984و Hussein Malkawi 1999
واخــرون) ،ميكــن ذكــر اهــم هــذه الحــوادث:
1.1دمــار مدينــة أريحــا وســقوط جدارهــا الحصــن عــدة مـرات (17مــرة) ،وذلــك
خــال الحقبــة التاريخيــة مــن  3000ق.م اىل  2300ق.م.
 -2.2دمــار بيــا (طبقــة فحــل) الواقعــة عــى الضفــة الرشقيــة يف جــوار نهــر
األردن عــام 746م.
 -3.3الزلزال الذي دمر مدينة جرش قبل أكرث من ألف سنة.
 -4.4وهنــاك تواريــخ موثقــة لحــدوث زالزل تأثــرت بهــا معظــم املــدن واملناطــق
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 طربيــة ،وصفــد،
وعــكا ،وحيفــا ،ويافــا ،والقــدس ،ونابلــس ،وأريحــا ،والنــارصة ،وغــزة ،ومنطقــة البحــر
امليــت ووادي األردن ،باالضافــة اىل منطقــة أم الــررشاش (خليــج العقبــة) .ويالحــظ أن
معظــم املــدن الفلســطينية قــد تأثــرت بالــزالزل التــي حصلــت ،والتــي تــم توثيقهــا
خــال األلــف ســنة املاضيــة ،وللتذكــر مل تتأثــر جميــع املــدن التــي تــم ذكرهــا
بجميــع الــزالزل التــي حصلــت بنفــس الدرجــة ،وذلــك العتــاد شــدة التأثــر عــى
عــدة عوامــل ،أهمهــا موقــع املدينــة بالنســبة ملركــز الزلـزال ،وقــوة الــزالزل فمثـاً ،يف
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حالــة كان مركــز الــزالزل منطقــة أريحــا والبحــر امليــت ،يكــون تأثــر شــدة الزل ـزال
عــى منطقــة أريحــا ووادي األردن ،واملنطقــة املمتــدة مــن نابلــس اىل القــدس أشــد
من املناطـــق األخـــرى (الدبيــك .)1999

شكل ( :)3الخارطة التكتونية لفلسطني
واألردن و املناطق املجاورة

ومــن أهــم الــزالزل التــي رضبــت فلســطني ،خــال القرنــن املاضيــن ،زلـزال األول
مــن كانــون الثــاين ســنة  ،1837وكان مركــزه قــرب مدينــة صفــد ،وقــد انتــر اثــره يف
املنطقــة كلهــا وتجــاوز عــدد ضحايــاه خمســة آالف شــخص.

شكل ( :)4النشاط الزلزايل والبؤر
الزلزالية يف منطقة البحر
امليت واالغوار.
(مرشوع )DESERT
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وأدى اىل حصــول دمــار يف عــدد مــن القــرى يف منطقــة طربيــا (ابــو ديــه .)1986
ومــن الــزالزل املعروفــة التــي حصلــت خــال القــرن العرشيــن الزلـزال الــذي حصــل
يف  1927/7/11انظــر الشــكل ( )5ويشــار اىل ان أثــر الزلــزال امتــد حتــى جنــوب
لبنــان ،وســبب مقتــل  350نســمة وتحطيــم  800منــزل يف منطقــة نابلــس ،وقــد تــم
تقديــر قوتــه بـــ  6.2درجــات عــى مقيــاس ريخــر.

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

وبتاريــخ  11شــباط مــن العــام  2004تعرضــت فلســطني والــدول املجــاورة لزلـزال،
وكانــت درجتــه  5.1حســب مقيــاس ريخــر ،وان كانــت قــوة هــذه الدرجــة تصنــف
تقريبـاً بالخفيفــة أو الضعيفــة ،إال أنهــا قــد أحدثت أضــرارا ً وانـهـيـــارات فـــي عـــدد
مـــن الـمـبـانـــي ( ،)Al-Dabbeek and Kilani 2005وقد كان السبب الرئييس لهذه
االرضار واالنهيــارات ،هــو تــدين نوعيــة وســوء هــذه املبــاين وليــس قــوة الزلـزال.
وبـخـصـــوص احـتـمـــال تـعـــرض كـــل مـــن فلـسـطـيـــن واألردن لــزالزل فـــي
الـمســتـقــبـــل ،أظــهـــر الـعـديـد مــن الـدراســـات الـزلـزالـيـة (Al-Tarazi 1992,
Desert 2000, El-Isa 1987, Husein Malkawi and Fahmi 1999, USAID )MERC 2004, and othersانــه وباالســتناد اىل:
1.1طبيعة موقع املنطقة «حفرة االنهدام» ووجود الفوالق والتصدعات األرضية فيها.
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2.2والتاريخ الزلزايل للمنطقة والفرتات الزمنية التي يتكرر فيها حصول الزالزل،
3.3وتســجيالت محطــات الرصــد ،حيــث اظهــرت هــذه التســجيالت وجــود نشــاط
زل ـزايل يف عــدد مــن املواقــع.
يحتمــل أن تتعــرض املنطقــة يف املســتقبل القريــب (بدايــة القــرن الواحــد
والعرشيــن ) اىل زلــزال معتــدل الدرجــة أو قــوي نســبياً ،بحيــث مــن املتوقــع أن
تــرواح درجتــه بــن  6.5-6درجــة حســب مقيــاس ريخــر ،وتوقعــت بعــض الدراســات
احتــال تجــاوز هــذه الدرجــة اىل  7درجــات ،أمــا بخصــوص املركــز الســطحي لهــذا
الزلـزال ،فقــد رجــح بعــض الخـراء بــأن يكــون شــال البحــر امليــت ،يف حــن توقــع
آخــرون بــأن يكــون جنــوب البحــر امليــت ،أو يف منطقــة وادي عربــه ،واســتنادا ً إىل
الزمــن الــدوري يحصــل زل ـزال قــوي ( قــوي نســبيا) ويكــون مركــزه الســطحي يف
هــذه املناطــق عــادة كل 100 – 80عــام ،يف حــن يتكــرر حصــول الزلـزال الــذي مركــزه
الســطحي يف منطقــة بيســان او يف شــال فلســطني كل  200أو  250ســنة ،وقــد
أظهــرت بعــض الدراســات أن مقــدار درجتــه قــد تصــل اىل  7درجــات أو أكــر ،علـاً
أن آخــر مــرة حصــل زلـزال وكان مركــزه الســطحي يف هــذه املنطقــة كان عــام ،1759
وقــد أدى يف حينــه اىل حصــول خســائر كبــرة يف األرواح واملمتلــكات.

خارطة التسارع الزلزالي االرضي ()PGA Map

تعتــر الخرائــط الزلزاليــة مــن أهــم العوامــل الرئيســية يف تحديــد سياســات
اســتخدام الــدول لــأرايض ،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 الزلـزايل ( ،)PGA Mapانظــر الشــكل ( ،)6ويظهــر مــن
هــذه الخارطــة ان منطقــة البحــر امليــت واالغــوار تصنــف ضمــن املنطقــة الزلزاليــة
الثالثــة ( ،)Z = 0.3وهــذا يعنــي ان التســارع الزلـزايل االريض عــى الصخــر ميثــل 30%
مــن قيمــة تســارع الجاذبيــة االرضيــة ،وتعتــر هــذه املنطقــة االخطــر زلزاليـاً مقارنــة
مــع املناطــق االخــرى ،وقــد تــم االشــارة اىل هــذه املنطقــة باللــون االحمــر.
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تخفيف مخاطر الزالزل ( Seismic Risk Mitigationنتائج وتوصيات)
بشكل عام ،تعتمد شدة تأثري الزالزل عىل عدد من العوامل ،أهمها:
1.1مقدار (قوة) الزلزال وعمق مركزه الجويف.
2.2بعد املركز السطحي للزلزال عن املنطقة املتأثرة.
3.3طبيعــة املنطقــة الجيولوجيــة ،فنوعيــة وطبيعــة املوقــع لهــا تأثــر واضــح عــى
شــكل الشــدة الزلزاليــة
4.4للمناطق املتأثرة.
 -5.5نوعية وجودة البناء يف املناطق املتأثرة ،و نوعية النظام اإلنشايئ.

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

وبنــا ًء عــى احتــال تعــرض املنطقــة لــزالزل قويــة نســبياً ،ويف ظــل إرتفــاع قابليــة
االصابــة الزلزاليــة للمبــاين وملنش ـاَت البنــى التحتيــة ،وضعــف قــدرات املؤسســات
الحكوميــة وغــر الحكوميــة لالســتجابة للطــوارئ ،يتوقــع أن ينتــج عــن هــذه الــزالزل،
مخاطــر ( )Risksوخســائر كبــرة يف االرواح واملمتلــكات  ،ويتوقــع أن ميتــد التأثــر
الســلبي لهــذه الــزالزل ،يف حالــة حدوثهــا ،عــى املجتمــع الفلســطيني ومؤسســاته
لســنوات طويلــة .وللتخفيــف أو للحــد مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة بشــكل عــام
ومخاطــر الــزالزل بشــكل خــاص ،هنــاك حاجــة لتأســيس إدارة للمخاطر عىل املســتوى
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الوطنــي واملحــي ،ورضورة تبنــي سياســات وطنيــة واضحــة العتبــار الكــوارث أولويــة
وطنيــة قامئــة عــى قاعــدة مؤسســاتيه صلبــة للتنفيــذ.
ميثــل عــدم إيــاء االهتــام بالتخفيــف مــن مخاطــر الكــوارث خطـرا ً بحــد ذاتــه،
إذ ميكــن أن يــؤدي إىل تدهــور خطــر يف االقتصــاد والنظــم البئيــة ،وفقــدان الثقــة
مــن قبــل الســكان واملســتثمرين .ومــن أجــل التغلــب عــى االعتقــاد الســائد بــأن
ميزانيــة إدارة مخاطــر الكــوارث تتنافــس مــع األولويــات األخــرى وعــى املــوارد
الشــحيحة ،فــإن الحــد مــن املخاطــر يجــب أن يكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن التنميــة
املحليــة ،وبالتــايل يجــب النظــر إىل تكلفــة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث عــى أنهــا
اســتثامر وليســت تكلفــة إضافيــة.
ومــن الجديــر بالذكــر ،أنــه ال تكمــن الخطــورة مبقــدار درجــة الزل ـزال املتوقــع
( 6ال  7درجــات حســب مقيــاس ريخــر) بــل تكمــن الخطــورة يف عــدم جاهزيــة
املجتمــع بكامــل فئاتــه ومؤسســاته للتعامــل مــع الكــوارث الطبيعيــة أو البرشيــة
بشــكل عــام ومــع الــزالزل بشــكل خــاص .واملشــكلة الحقيقيــة ،ال تكمــن يف الزلـزال
نفســه« ،فالزلـزال ال يقتــل ،ومــن يفعــل ذلــك هــي املبــاين أو الحرائــق أواالنزالقــات
التــي تثريهــا الــزالزل» ،بــل تكمــن يف عــدم جاهزيتنــا.
وعمومــاً ميكــن تلخيــص عــدم الجاهزيــة والخلــل الــذي يعــاين منــه االفــراد
واملؤسســات ،مبــا يــي:
•وجــود امنــاط معامريــة وإنشــائية يف املبــاين الدارجة محليـاً ال تلبــي املتطلبات
العامــة ،او متطلبــات الحــد األدىن للمباين املقاومــة للزالزل.
•عدم وجود فعالة ادارة للكوارث واسناد الطوارىء.
•عــدم وجــود تخطيــط او سياســة وطنيــة الســتخدام االرايض ،تأخــذ بعــن
االعتبــار العامــل الزلــزايل والجيولوجــي يف االســتخدام ،بحيــث يتــم مــن
خاللهــا تجنــب البنــاء فــوق او قــرب الصــدوع االرضيــة الزلزاليــة ،باالضافــة
اىل تجنــب البنــاء فــوق األرايض الكلســية او الحوريــة املنحــدرة او شــديد
االنحــدار ،وذلــك بســبب قابليتهــا العاليــة لالنزالقــات االرضيــة ،وخصوصـاً 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
فلســطني واألردن ،وذلــك بســبب االســتخدام والقطــع والحفــر الخاطــىء يف
الرتبــة .
•عــدم وجــود وعــي لــدى املواطنــن بأســس وضوابــط الســامة العامــة بشــكل
عــام وبأجـراءات الوقايــة والتهيئــة للــزالزل بشــكل خــاص.
•عــدم وجــود هيئــات او مؤسســات تعنــي مبتابعــة تصميــم وتنفيــذ املنشــآت
وفــق متطلبــات االكــواد الزلزاليــة.
•عــدم وجــود مخططــات وخرائــط للمخاطــر املحتملــة لــكل مــن املــدن
والتجمعــات الســكنية.
•وغريهــا 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 الفــرة  2014 – 2000تنفيــذ العديــد
مــن الدراســات واملشــاريع البحثيــة ،وبــورش يف تأســيس نــواة لشــبكة وطنيــة
فلسطســينية لرصــد الــزالزل حيــث تــم انشــاء محطــة يف منطقــة العوجــا ،وخــال
العــام  2014ســيتم االنتهــاء مــن تأســيس عددمــن املحطــات يف املناطــق التاليــة:
نابلــس وســلفيت وجنــن ويف جنــوب الضفــة الغربيــة ،ويف العام  2012بــورش يف تنفيذ
مــروع تخفيــف مخاطــر الــزالزل يف فلســطني ( ،)SASPARMوملزيــد مــن التفاصيل
حــول هــذا املــروع والفعاليــات التــي تــم تنفيذهــا للخفيــف مــن مخاطــر الكــوارث
يف فلســطني ،ميكــن االطــاع عــى موقــع املــروع االلكــروين (. )www.sasparm.ps
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 عــدد أوراق،)1945-1928(  مــروع اإلســكان:)7(  امللــف رقــم،)21(  رقــم املوضــوع، موضــوع الــزالزل،وثائــق مكتبــة بلديــة نابلــس1.1
.)178( امللــف
 عــدد،)5(  رقــم الســجل،)27(  رقــم املوضــوع1927-1925  ضبــط مقــررات املجلــس البلــدي: موضــوع الســجل،ســجالت بلديــة نابلــس1.1
.)207( أوراق الســجل
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برك الماء الزراعية في محافظة أريحا واالغوار
دراسة في جغرافية الزراعة

د .ماهر أبو صالح

59

60

مقدمة-:

تعتــر منطقــة االغــوار عــى درجـ ٍة عاليـ ٍة مــن األهميــة وذلــك مــن عــدة أبعــاد،
وعــى مسـ ٍ
ـتويات مختلفــة ،ويحتــل البعــد الزراعــي لهــذه املنطقــة أهمي ـ ًة متميــز ًة
أبرزتهــا العديــد مــن الدراســات الســابقة ،ومنهــا دراســة أليب عرفــة نــرت ســنة
 1984وهــي بعنــوان «وادي األردن» ،حيــث أكــدت هــذه الدراســة عــى أن منطقــة
الغــور تشــكل جــزءا أساســيا مــن املرتكــز االقتصــادي والجغ ـرايف للضفــة الغربيــة.
ومحافظــة أريحــا جــزء مــن هــذه املنطقــة ،وهــي ال تســتمد أهميتهــا مــن كــرة
عــدد ســكانها (مــا نســبته  %1.8مــن مجمــوع ســكان الضفــة الغربيــة حســب بيانات
تعــداد الســكان لســنة ( .2007الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2012النتائــج
النهائيــة للتعــداد -جــدول ( ،)1ص ،)62وال مــن اتســاع مســاحتها ( %10.5مــن
مســاحة الضفــة (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2008إحصاءات اســتعامالت
االرايض ،جــدول ( ،)4ص.)48وال مــن اتســاع مســاحة االرايض الزراعيــة فيهــا التــي
التشــكل ســوى  %0.19مــن االرايض الزراعيــة يف الضفــة الغربيــة (الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني  ،2008إحصــاءات اســتعامالت االرايض ،جــدول ( ،)7ص،)50
وإمنــا تســتمد أهميتهــا مــن موقهــا الجغ ـرايف فهــي تقــع يف ظــل املطــر ،وتنخفــض
عــن ســطح البحــر مبــا يـراوح بــن 400-200م ،مــا جعلهــا تنتــج املحاصيــل الزراعيــة
يف وقــت مبكــر عــا يجاورهــا مــن مناطــق زراعيــة .كــا أنهــا تشــكل املناطــق
الحدوديــة لــارايض الفلســطينية املتاخمــة للحــدود االردنيــة.
وبــرك املــاء الزراعيــة واحــدة مــن دعائــم النشــاط الزراعــي يف منطقــة األغــوار
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 اســتهالك ميــاه الــري وزيــادة كفــاءة وســائل الــري املتبعــة ،أو مــن
ناحيــة تنــوع املحاصيــل وزيــادة إنتاجهــا ،فقــد ارتفعــت انتاجيــة الدونــم مــن بعــض
املحاصيــل الزراعيــة حــوايل  ،%300إضافــة إىل التحكــم الكبــر يف اســتخدام ميــاه
الــري يف الزراعــة (الــرك الزراعيــة يف منطقــة األغــوار .)1991 ،وأعدادهــا يف املحافظــة
يف تزايـ ٍـد مســتمر ،فقــد ازدادت أعدادهــا مــن  88بركــة ســنة  ،1978إىل  287بركــة
ســنة (2013ملفــات 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 وإب ـراز
دورهــا يف تنميــة النشــاط الزراعــي يف محافظــة أريحــا ،وتوضيــح دورهــا يف ترشــيد
اســتهالك ميــاه الــري ،إضافـ ًة إىل دورهــا يف رفــع كفــاءة وســائل الــري املســتخدمة يف
منطقــة الدراســة.

أسئلة الدراسة-:

تتمحــور أســئلة الدراســة حــول الجــدوى االقتصاديــة الســتخدام بــرك املــاء يف
العمليــات الزراعــة يف محافظــة أريحــا ،وهــل هنــاك حاجــة لالســتمرار يف بنــاء هــذه
الــرك واســتخدامها يف الزراعــة؟ ومبــاذا يتمثــل الــدور الــذي تقدمــه هــذه الــرك
للعمليــة الزراعيــة؟.

بيانات الدراسة-:

تشــكل البيانــات الصــادرة عــن دائــرة الزراعــة يف محافظــة أريحــا املصــدر الرئيــي
لبيانــات هــذه الدراســة ،مــع اإلدراك التــام ألهميــة البيانــات الــواردة يف دراســات
ســابقة كانــت قــد تطرقــت ملثــل هــذا املوضــوع.

أهمية الدراسة-:

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تبحــث يف واحــدة مــن الوســائل
األساســية املســتخدمة يف الزراعــة املرويــة يف منطقــة لهــا خصوصيــة زراعية وسياســية
وأمنيــة.

أهداف الدراسة-:

تهــدف هــذه الدراســة إىل اإلطــاع التــام عــى أهميــة دور الــرك يف النشــاط
الزراعــي يف منطقــة الدراســة ،وإبـراز هــذا الجــور لــذي الشــان واالهتــام ،وخاصــة
املزارعــن واصحــاب االرايض الزراعيــة واملرشــدين الزراعيــن والباحثــن يف منطقــة
الدراســة ويف غريهــا مــن املناطــق.
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أهمية الدراسة-:

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة يف أنهــا تبــن لــذوي االختصــاص واالهتــام ممــن
تــم ذكرهــم يف أهــداف الدراســة دور الــرك الزراعيــة يف ترشــيد اســتهالك ميــاه الــري
الزراعــي  ،ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن زيــادة املســاحات ازراعيــة املرويــة ،وزيــادة
االنتــاج الزراعــي االجــايل يف منطقــة الدراســة ،إضاف ـ ًة إىل رفــع الكفــاءة االنتاجيــة
لوحــدة املســاحة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة-:

تتطلــب اإلحاطــة باإلطــار النظــري لهــذه الدراســة اإلطــاع عــى أكــر قــد ٍر ممكــن
مــن الدراســات والبحــوث والتقاريــر التــي بحثــت يف هــذا املوضــوع ،ولعــل أبــرز
هــذه املصــادر مــا نــر أو مل ينــر مــن معلومــات يف دائــرة الزراعــة يف محافظــة
أريحــا ،إضافــة إىل دراســة متخصصــة صــدرت عــن مركــز الدراســات الريفيــة التابــع
لجامعــة النجــاح الوطنيــة يف ســنة  ،1991حيــث تطرقــت هــذه الدراســة بشــكل
مبــارش لهــذا املوضــوع عــى مســتوى منطقــة الغــور الفلســطيني كلــه.

منهج الدراسة-:

تتطلــب طبيعــة إجــراء هــذه الدراســة إتبــاع املنهــج التاريخــي املــرر بتنــاول
التطــور التاريخــي يف اســتخدام الــرك يف الزراعــة ،كــا ســيتم إتبــاع املنهــج اإلحصــايئ
نظ ـرا للتطــرق إىل دراســة التطــور الــذي حصــل يف أعــداد الــرك مــن فــرة ألخــرى،
وســيكون للمنهــج التحليــي دور يف اســتكامل إعــداد هــذه الدراســة.

لمحة عن الجغرافيا الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة-:

يقــع إقليــم الغــور االنهدامــي إىل الــرق مــن إقليــم املرتفعــات الجبليــة وبشــكلٍ
مــوا ٍز لــه ،وهــو إقليــم مغايــر يف معظــم خصائصــه الطبيعيــة عــا يجــاوره مــن
أقاليــم ،فهــذا االقليــم -الــذي يبلــغ عرضــه يف الجانــب الفلســطيني مــا بــن -10
12كــم -ينخفــض عــن مســتوى ســطح البحــر مبــا يـراوح بــن 200م إىل الجنــوب مــن
بحــرة طربيــا ،وبــن 400م عنــد مســتوى البحــر امليــت ،ويصنــف هــذا االقليــم ضمــن
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االقاليــم الجافــة نظ ـرا ً ألن معدلــه الســنوي مــن االمطــار يقــل عــن 250ملــم.
تشــكل أرايض محافظــة أريحــا جــزءا ً مــن أرايض الغــور االنهدامــي ،والــذي يعتــر
أحــد املظاهــر الطبيعيــة لحفــرة االنهــدام اآلســيوي االفريقــي الــذي حــدث يف الزمــن
الجيولوجــي الثالــث ،أي قبــل نحــو  25مليــون ســنة(.)www.arabiaweather.com
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  593كــم 2مــن أصــل 5655كــم2
وهــي مســاحة الضفــة الغربيــة ،وتشــكل هــذه املســاحة مــا نســبته  %10.5مــن
مســاحة الضفــة (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2008إحصاءات اســتعامالت
االرايض ،جــدول ( ،)4ص .)48ومتتــد هــذه املســاحة مــن الســواحل الشــالية للبحــر
امليــت وحتــى منتصــف املســافة لطــول وادي االردن ،وتشــغل هــذه املســاحة قســا
مــن املنحــدرات الرشقيــة لجبــال نابلــس ورام اللــه والقــدس.
وبالنســبة ملوضــوع الســكان يف هــذه املحافظــة ،فيبلــع عــدد التجمعات الســكانية
ر تجمعـاً أكربهــا تجمــع مدينــة أريحــا (شــكل رقــم )1ويعيــش يف
فيهــا أربعـ َة عـ َ
هــذه التجمعــات نحــو  7273أرسة ،وبعــدد إجــايل للســكان يبلــغ  40403نســمة،
مشــكلني بذلــك مــا نســبته  %1.8مــن مجمــوع ســكان الضفــة الغربيــة حســب
بيانــات تعــداد الســكان لســنة ( .2007الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،2012
النتائــج النهائيــة للتعــداد -جــدول ( ،)1ص.)62
ويف هــذه املحافظــة توجــد أقــل الكثافــات الســكانية مــن بــن محافظــات الضفــة
الغربيــة ( 68.1نســمة/كم ،2مقابــل  415.7نســمة كــم 2للضفــة الغربية)(الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2008إحصــاءات اســتعامالت االرايض ،جــدول (،)4
ص.)48
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ومــن الوجهــة الزراعيــة تعتــر منطقــة األغــوار بيــت زجاجــي طبيعــي كونهــا
تقــع تحــت مســتوى ســطح البحــر ,مــا يعطيهــا ميــزه مناخيــة نســبيه مــن
حيــث ارتفــاع درجــات الحــرارة صيفــاً واعتدالهــا شــتا ًء ,وتنتــج األغــوار نصــف
إنتــاج الخضــار ومعظــم الفواكــه االســتوائية وشــبه االســتوائية يف الضفــة الغربيــة.
ومــن هنــا تــرز إمكانيــة كبــرة لتطويــر القطــاع الزراعــي الــذي يعتــر األســاس
للتنميــة الريفيــة املســتدامة يف األغــوار ( (http://jerichoagr.blogspot.comهــذا
وتبلــغ مســاحة االرايض املزروعــة يف محافظــة أريحــا نحــو 25.7كــم 2مــن أصــل
13765كــم 2هــي مســاحة االرايض املزروعــة يف الضفــة الغربيــة (الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني  ،2008إحصــاءات اســتعامالت االرايض ،جــدول ( )7ص.)50
ومــا يجــدر ذكــره يف هــذا الخصــوص أن جميــع االرايض الزراعيــة يف املحافظــة تعتمــد
عــى الــري بنظمــه املختلفــة .وبالتــايل ال يوجــد فيهــا زراعــة بعليــة ،علـاً بــأن نســبة
االرايض الزراعيــة املرويــة يف باقــي أرايض الضفــة تبلــغ  %5.8مــن مجمــوع االرايض
الزراعيــة فيهــا (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2008إحصــاءات اســتعامالت
االرايض ،جــدول ( ،)7ص.)50
وتســاهم محافظــة أريحــا واالغــوار مبــا نســبته  %2.8مــن مجمــوع املســاحات
املزروعــة بأشــجار الفاكهة والخــروات واملحاصيل الحقلية يف الضفــة الغربية (الجهاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  ،2008االجصــاءات الزراعيــة -جــدول ( )2ص .)50ويف
دراســة لحســاب الجــدوى االقتصاديــة للمحاصيــل الزراعيــة يف منطقــة األغــوار يف
الظــروف الطبيعيــة والتــي قامت بهــا مديرية زراعــة محافظة أريحا واألغــوار ،تبني أن
محصــول النخيــل والعنــب هــا األوفر حظـاً مــن الناحيــة االقتصادية وامليزة النســبية.
قليــل نســبياً ،وميكــن
ٌ
ويــأيت محصــول النخيــل أوالً نظــرا ً ألن احتياجــه املــايئ
أن يــروى بامليــاه املالحــة نســبياً وامليــاه العادمــه املعالجــة ،عــاوة عــى
طبيعتــه التخزينيــة وســهولة تســويقه محليــاً وخارجيــاً .أمــا العنــب املبكــر
فــان احتياجــه املــايئ أقــل بكثــر مــن املــوز ,وال زال الســوق املحــي بحاجــة
ماســة إليــه ,مــع إمكانيــة تصديــرهhttp://dahriya.com/?p=8075
وتعتــر املســاهمة الزراعيــة ملحافظــة أريحــا واالغــوار كبــرة قياســاً مبــا متثلــه
املحافظــة مــن نســبة أعــداد الســكان فيهــا والبالغــة نحــو  %1.8مــن مجمــوع ســكان
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الضفــة كــا بينــا ســابقاً .وإذا مــا أضفنــا إىل ذلــك ميــزة نضــوج املزروعــات يف أوقــات
مبكــرة عــن بقيــة مناطــق الضفــة بحكــم املوقــع الجغــرايف ألرايض املحافظــة يف
ظــل املطــر وانخفاضهــا عــن مســتوى ســطح البحــر ،عندهــا نــدرك األهميــة الكبــرة
لالنتــاج الزراعــي يف محافظــة أريحــا واالغــوار.

المصادر المائية في منطقة الدراسة-:

يتصــف الوضــع املــايئ يف محافــة أريحــا واالغــوار بشــح املصــادر املائيــة ،فبالنســبة
لالمطــار يف تلــك املنطقــة فهــي قليلــة جــدا ً ،فقــد بلــغ املعــدل الســنوي لالمطــار
لســنة  2012نحــو  136ملــم ،وهــي كميــة ال تكفــي لزراعــة املحاصيــل البعليــة
(( .http://dahriya.com/?p=8075ولهــذا يعتــر هــذا املصــدر مصــدرا ً ضعيفــا مليــاه
الــري يف املحافظــة ،ويف نفــس الوقــت يشــكل مصــدرا ً غــر مبــارش مليــاه الــري حيــث
تشــكل ميــاه االمطــار مــن حــدود محافظــة أريحــا ومحافظــة رام اللــه مصــدرا ً مليــاه
ســد العوجــا.
أمــا املصــدر الثــاين  -وهــو ذو أهميــة كبــرة للزراعــة  -فهــو الينابيــع ،وتظهــر
بيانــات الجــدول ( )1أعــداد الينابيــع وتوزيعهــا ومعــدالت ترصيفهــا الســنوي يف
محافظــة أريحــا واالغــوار ،حيــث يتبــن أن عددهــا يبلــغ مثانيــة ينابيــع ،موزعــة عــى
عــدة مناطــق يف املحافظــة.
جــدول ( :)1أعــداد الينابيــع ومعــدل ترصيفهــا الســنوي يف محافظــة أريحــا
واالغــوار
اسم النبع
عني السلطان
عني واد القلط
عني الديوك
عني النويعمة
عني الشوسة
عني العوجا
فصايل
مرشوع الفارعة وعني شبيل
مجموع الترصيف السنوي
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الموقع
اريحا
اريحا
الديوك
النويعمة
النويعمة
العوجا
فصايل
الجفتلك

معدل التصريف السنوي
(مليون م)3
6
3.5
4.7
2.5
0.7
7
0.6
5
30

املصدرhttp://dahriya.com/?p=8075(( :

النسبة المئوية لمعدل
التصريف السنوي %
20
11.7
15.7
8.3
2.3
23.3
2
16.7
100

ويضــاف إىل الينابيــع الســابقة نبعــن غــر مســتغلني هــا :نبــع عــن ديــر حجلــة
مبعــدل ترصيــف ســنوي يبلــغ نحــو 131400م ،3ونبــع عــن الفشــخة مبعــدل ترصيف
ســنوي يبلــغ نحــو  3.5مليــون م.3
مــن املالحــظ مــن بيانــات الجــدول ( )2أن مجمــوع ترصيــف الينابيــع يبلــغ
 30مليــون م 3ســنوياً ،يســاهم نبعــي العوجــا وعــن الســلطان مبــا نســبته 43.3%
مــن مجمــوع ترصيــف ينابيــع املحافظــة ،أمــا أقــل اليانبيــع ترصيفـاً فهــو نبــع عــن
فصايــل بنســبة تبلــغ نحــو .0.02%
واملصــدر الثالــث للميــاه يف املحافظــة هــو اآلبــار االرتوازيــة ،ويبــن الجــدول
( )2أعــداد هــذه اآلبــار وتوزيعهــا يف املحافظــة ،حيــث يبلــغ عددهــا  155بــر ،وقــد
اســتحوذت منطقــة اريحــا عــى أكــر عــدد منهــا  -ســواء مــن حيــث العــدد االجــايل
لآلبــار أو مــن حيــث أعــداد العاملــة منهــا ( -بواقــع عــدد كيل يســاوي  95بـرا ً ،وعــدد
العاملــة منهــا  58بـرا ً) أي مــا نســبته  61.3%مــن اآلبــار الكليــة ،و  57.3%مــن اآلبــار
العاملــة.
جدول ( :)2أعداد اآلبار االرتوازية يف محافظة أريحا واالغوار يف سنة .2013
المنطقة
أريحا
الديوك
النويعمة
العوجا
الجفتلك
فصايل
مرج الغزال
مرج النعجة
الزبيدات
املحموع

عدد اآلبار االرتوازية

الكلية
95
6
13
28
1
4
5
3
155

العاملة
58
4
10
22
0
2
3
2
101

كمية المياه المستخرجة
(م 3سنويًا)

املصدر :ملفات دائرة الزراعة يف محافظة أريحا واالغوار.

9125000
730000
1825000
3832500
547500
912500
365000
17337500
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وتجــدر االشــارة إىل أنــه ليــس كل اآلبــار يف املحافظــة يف حالــة عمــل ،فعــدد
اآلبــار العاملــة منهــا تبلــغ  101بــر ،تبلــغ كميــات امليــاه املســتخرجة منهــا نحــو
 17.4مليــون م 3ســنوياً .وتظهــر بيانــات الجــدول ( )2أن منطقــة الديــوك ال يوجــد
فيهــا آبــار ارتوازيــة (ســوا ٌء عاملــة أو متوقفــة عــن العمــل) ،مــا يعنــي اعتــاد
االرايض الزراعيــة يف هــذه املنطقــة عــى ميــاه نبــع الديــوك .كــا يالجــظ مــن بيانــات
الجــدول أن مناطــق مــرج الغــزال ومــرج النعجــة والزبيــدات ذات أعــداد قليلــة
مــن اآلبــار االرتوازيــة ،وذلــك العتــاد املزارعــن هنــاك عــى رشاء ميــاه الــري مــن
أصحــاب اآلبــار املوجــودة ،ومــن رشكــة امليــاه القطريــة االرسائيليــة ،وميكــن اعتبــار
امليــاه املشـراة مــن هــذه الرشكــة مصــدرا ً رابعـاً مليــاه الــري يف املحافظــة ،وبخاصــة
املناطــق الشــالية منهــا.
وحديثـاً توفــر مصــدر خامــس مليــاه الــري ،يتمثــل يف ميــاه ســد العوجــا الــذي تــم
إنشــاؤه يف ســنة  2011يف الحــوض االدىن لــوادي العوجــا ،وتبلــغ الطاقــة التخزينيــة
لهــذا الســد نحــو  750ألــف م ،3يتــم تجميعهــا مــن ميــاه االمطــار التــي تجــري عــر
الســفوح الرشقيــة لجبــال رام اللــه ومــن ميــاه نبــع العوجــا الفائضــة عــن الحاجــة
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  1970عندمــا أنشــئت أول بركــة يف محطــة أريحــا الزراعيــة،
وكانــت ســعتها وقتئــذ نحــو 1650م( 3الــرك الزراعيــة يف منطقــة األغــوار.)1991 ،
وكانــت تــزود شــبك ًة مــن نظــام الــري بالتنقيــط ،وقــد حققــت الربكــة االهــداف
املرجــوة منهــا ،ووبخاصــة عــى صعيــد االنتــاج ،فعــى ســبيل املثــال ارتفــع إنتــاج
الدونــم الواحــد مــن البطيــخ مــن  1.25طنــا إىل حــوايل  6.5طنــا ،أي بنســبة زيــادة
تســاوي .420%
ويف ســنوات  1987و  1988و  1989و  1990فقــد ارتفعــت انتاجــة الدونــم
ملختلــف املحاصيــل الزراعيــة ،فقــد ارتفــع معــدل انتــاج الدونــم مــن البطيــخ مث ـاً
بنســبة  ،227%واملــوز بنســبة  ،275%والحمضيــات بنســبة  ،125%والبنــدورة
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بنســبة .225%
ومنــذ ذلــك الوقــت انتــرت فكــرة اســتخدام هــذا االســلوب يف الــري ،وبــدأت
أعــداد الــرك تــزداد مــن ســنة ألخــرى كــا هــو موضــح يف الجــدول ( ،)3حيــث ارتفــع
عــدد الــرك يف محافظــة أريحــا مــن  88بركــة يف ســنة  1978إىل  175بركــة ســنة 1990
ثــم إىل  287بركــة ســنة .2013
تشــر بيانــات الجــدول ( ،)3أن منطقــة الجفتلــك فيهــا أكــر عــدد للــرك يف
املحافظــة ،وذلــك بواقــع  91بركــة ،مــن أصــل  287بركــة ،أي بنســبة  %31.7مــن
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 ( %38.5مــن مســاحة األرايض الزراعيــة يف
محافظــة أريحــا واالغــوار) (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،2012 -التعــداد
الزراعــي -محافظــة أريحــا واالغــوار -جــدول ( ،)9ص )69ثــم الســتفادة املزارعــن مــن
حصصهــم مــن ميــاه الفارعــة وعــن شــبيل ،حيــث أن دور التــزود بامليــاه لبعــض
املزارعــن 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  80بركــة ،أي مــا نســبته  %27.9مــن مجمــوع الــرك يف املحافظــة ،ومنطقــة
الديــوك مشــهورة بزراعــة الخــروات واملــوز وهــي بحاجــة إىل كميــات كبــرة مــن
ميــاه الــري مــا يدفــع املزارعــن إلتبــاع وســائل الــري الحديثــة لإلســتفادة بدرجــة
عاليــة مــن امليــاه املتاحــة ،وتشــكل بــرك املــاء إحــدى الطــرق املســاعدة الســتخدام
الوســائل الحديثــة يف الــري ،كالــري بالتنقيــط أو بالرشاشــات.
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جــدول ( )3تطــور أعــداد الــرك الزراعيــة يف محافظــة أريحــا واالغــوار عرب ســنوات
مختلفة .
المنطقة
أريحا
الديوك
النويعمة
العوجا
الجفتلك
فصايل
مرج الغزال
مرج النعجة
الزبيدات
املحموع

السنوات

1978
24
9
9
17
28
1
88

%
27.3
10.2
10.2
19.4
31.8
1.1
100

1990
44
10
9
38
69
1
4
175

%
25.1
5.7
5.1
21.7
39.4
0.6
2.3
100

2013
53
80
30
32
91
1
287
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%
18.5
27.9
10.4
11.1
31.7
0.4
100

ويبــن الجــدول ( )3أن أقــل عــد ٍد للــرك يف املحافظــة موجــود يف منطقــة فصايــل،
وذلــك بواقــع بركــة واحــدة فقــط ،بســعة 13000م ،3وهــي قدميــة االنشــاء ومبنيــة
مــن الحجــر ،وهــذه الربكــة ال تشــكل ســوى  %0.4مــن أعــداد الــرك يف املحافظــة،
وقلــة عــدد الــرك يف هــذه املنطقــة يعــود إىل صغــر املســاحة االرضيــة املزروعــة فيهــا
والبالغــة  820دونــم مــن أصــل  3353342دونــم 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-:

تظهــر بيانــات الجــدول ( )4أن متوســط ســعة الربكــة ســنوياً ملجمــوع الــرك
يف محافظــة أريحــا واالغــوار بلــغ يف ســنة  2013نحــو 8325م ،3وبلغــت الســعة
االجامليــة لهــذه الــرك نحــو 2389270م 3ســنوياً ،و ُوجــد أكــر متوســط ســعة بركــة
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يف منطقــة الجفتلــك ،وذلــك مبتوســط 20301.6م 3ســنوياً ،وهنــا تجــدر االشــارة إىل أن
متوســط ســعة الربكــة 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 غريهــا مــن بــرك املناطــق االخــرى.
جــدول ( )4الســعة املائيــة للــرك الزراعيــة يف محافظــة أريحــا واالغــوار لســنة
.2013
المنطقة
أريحا
الديوك
النويعمة
العوجا
الجفتلك
فصايل
مرج الغزال
مرج النعجة
الزبيدات
املحموع

عدد البرك
53
80
30
32
91
1
287

متوسط سعة البركة السعة االجمالية للبرك
م /3سنويًا
م/3سنويًا
104450
1970.8
85000
1062.5
64900
2163.3
274470
8577
1847450
20301.6
13000
13000
2389270
8325
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كــا توضــح بيانــات الجــدول ( )4أن أقــل ســع ٍة ســنوية للــرك يف املحافظــة
موجــودة يف منطقــة الديــوك ،وذلــك بواقــع 1062.5م 3ســنوياً ،ومعنــى هــذا أن الــرك
يف منطقــة الديــوك أقــل بــرك املحافظــة مــن حيــث عــدد م ـرات ملئهــا وتفريغهــا
خــال الســنة ،ورمبــا يعــود ذلــك إىل أنــواع املحاصيــل الزراعيــة التــي تــزرع يف
املنطقــة ،فيالحــظ يف هــذه املنطقــة انتشــار زراعــة املــوز والحمضيــات ،واشــجار
هــذه املنتجــات ال تــروى بفـرات متقاربــة كــا هــو الحــال يف الخــروات ،وبالتــايل
فــإن ميــاه الربكــة يف منطقــة الديــوك تبقــى لفــرة أطــول مــن املناطــق االخــرى ،وهــذا
يقلــل عــدد م ـرات مــلء الربكــة 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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الزراعيــة يف مناطــق فصايــل والديــوك والنويعمــة تــروى عــن طــرق الــرك( ،الــرك
الزراعيــة يف منطقــة األغــوار ،)1991 ،وأن هــذه النســبة تصــل إىل  %95يف منطقــة
العوجــا ،وحــوايل  %90يف منطقــة الجفتلــك .وهــذا تأكي ـ ٌد آخــر عــى مــدى إدراك
املزارعــن ألهميــة الــرك يف إجـراء العمليــات الزراعيــة واالنتــاج الزراعــي يف املنطقــة.

اختيار موقع البركة-:

تشــكل مســألة اختيــار موقــع الربكــة أمـرا ً مهـاً بالنســبة لصاحــب االرض الزراعيــة،
وقــد وصفــت إحــدى الدراســات الســابقة عمليــة اختيــار موقــع الــرك بأنهــا عمليــة
منظمــة ومدروســة ،وتعتمــد الوســائل العلميــة والتفكــر االقتصــادي والتكنولوجــي
الســليم ،وكان يشــارك يف اختيــار موقــع الربكــة مهنــدس مختص يقــوم بتصميــم الخرائط،
إضافــة إىل مرشــد الــري يف املنطقــة  ،كــا كان لصاحــب الربكــة دور فاعــل يف اختيــار
املوقــع واملشــاركة يف االرشاف والتنفيــذ (الــرك الزراعيــة يف منطقــة األغــوار.)1991 ،
وتجــدر االشــارة هنــا إىل أن بعــض املتغـرات كانــت ت ُؤخــذ بالحســبان عنــد اختيــار
موقــع الربكــة ،ولعــل مــن أهمها:
1.1انحــدار ســطح االرض الزراعيــة :فــكان يتــم اختيــار أعــى مــكانٍ مــن االرض
الزراعيــة لتقــام عليــه الربكــة ،وذلــك لالســتفادة مــن امليــل الطبيعــي لــارض
يف ضــخ ميــاه الربكــة عــر خطــوط الــري ،ويف هــذا توفــ ٌر لحجــم رأس املــال
املســتخدم عمليــات ضــخ امليــاه لــأرض الزراعيــة.
2.2موقــع مصــدر امليــاه :فقــد كان يتــم اختيــار موقــع الربكــة يف مــكانٍ يكــون أقــرب
مــا يكــون مــن مصــدر املــاء الــذي يــزود الربكــة ،ويف ذلــك توف ـ ٌر يف تكاليــف
خطــوط ايصــال امليــاه للربكــة مــن مصــدر التزويــد.
3.3املوقــع املتوســط للربكــة :ويعتــر هــذا االختيــار مهــاً عنــد إنشــاء الربكــة،
فتوســط الربكــة للــرض الزراعيــة يجعــل مــن عمليــة توزيــع ميــاه الــري فيهــا
مــن التشــابه -وأحيان ـاً التســاوي -يف قــوة ضــخ ميــاه الربكــة ويف كميــات امليــاه
التــي يتــم ضخهــا نحــو بقيــة املســاحة الزراعيــة.
4.4وجــود جــزء مــن االرض غــر صالــح للزراعــة :قــد يضطــر صاحــب االرض الزراعية
إىل عــدم مراعــاة االمــور الســابقة ،وذلــك عندمــا يوجــد يف االرض مســاحة غــر
صالحــة للزراعــة فيجعلهــا مكانـاً إلنشــاء الربكــة عليهــا ،حتــى لــو كانــت بعيــدة
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عــن مصــدر امليــاه أو ليســت يف وســط االرض ،فاملســألة هنــا تخضــع لعمليــة
املفاضلــة بــن االســباب الســابقة .بإنشــاء الــرك الزراعيــة

النتائج-:

1.1أوضحــت الدراســة أن أرايض االغــوار تتبــع إداريـاً خمــس محافظـ ٍ
ـات هــي :أريحا
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.
2.2تنتــج األغــوار نصــف إنتــاج الخضــار ومعظــم الفواكــه االســتوائية وشــبه
االســتوائية يف الضفــة الغربيــة.
3.3تشــكل نســبة االرايض الزراعيــة املرويــة مــا نســبته  100%مــن مجمــوع االرايض
الزراعيــة يف منطقــة الدراســة (محافظــة أريحــا واالغــوار).
4.4بينــت الدراســة أن أعــداد الــرك ازداد مــن  88بركــة ســنة  ،1978إىل  287بركــة
ســنة (2013ملفــات دائــرة الزراعــة يف محافظــة أريحــا واالغــوار) ،وهــذا يؤكــد
عــى أهميــة دور الــرك يف نجــاح العمليــات الزراعيــة وزيــادة االنتــاج الزراعــي.
5.5كانــت أعــداد الــرك يف مناطــق محافظــة أريحــا واالغــوار يف تزايـ ٍـد مســتم ٍر مــن
ســنة ألخــرى مــا عــدا منطقــة العوجــا التــي تراجــع فيهــا العــدد بنســبة %21.1
يف ســنة  2013بالنســبة للعددهــا ســنة .1990
6.6بينــت الدراســة أن الــرك يف منطقــة الجفتلــك يتــم ملؤهــا باملــاء وتفريغهــا
أكــر مــن غريهــا مــن بــرك املناطــق االخــرى ،وهــذا مــا تــم معرفتــه مــن ســعتها
الســنوية ،وهــذا يــدل عــى كــر ِة اســتخدام الــرك يف الــري الزراعــي ،وأن الــرك
يف منطقــة الديــوك أقــل بــرك املحافظــة مــن حيــث عــدد مـرات ملئهــا وتفريغهــا
خــال الســنة.
بنســب متفاوتــة
7.7بينــت الدراســة أن كميــات االنتــاج الزراعــي قــد ارتفعــت
ٍ
نتيجــة اســتخدام الــرك ،فقــد ارتفــع انتــاج الدونــم الواحــد مــن البطيــخ مث ـاً
بنســبة  ،%227واملــوز بنســبة  ،%275والحمضيــات بنســبة  ،%125والبنــدورة
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بنســبة %225
8.8ميكــن للــرك أن تســاهم يف زيــادة الســاحات الزراعيــة نتيجــة للتوفــر يف كميــات
ميــاه الــري الناتجــة عــن اســتخدام الــرك ومــا يتبعهــا مــن نظــم ري تعمــل عــى
اســتغالل امليــاه بنســبة فاقـ ٍـد قليلـ ٍة جــدا ً ،وعــى قــدر حاجــة النبــات.

التوصيات-:

1.1تــويص الدراســة بــأن يتــم التعامــل الرســمي والتخطيطــي بأبعــاده املختلفــة مــع
االغــوار مــن منطلــق أنهــا وحــدة جغرافيــة وإقليميــة واحــدة حتــى ال تتشــتت
الجهــود بــن املحافظــات الخمــس التــي تتبــع إليهــا أرايض االغــوار.
2.2نظـرا ً إلحاطــة قريــة فصايــل وأراضيهــا بعــد ٍد مــن املســتوطنات االرسائيليــة ،فــإن
هــذا االمــر يســتدعي ايــاء هــذه املنطقــة اهتاممــاً رســمياً كبــرا ً مــن كافــة
النواحــي ،وخاصــة الزراعيــة والعمرانيــة.
3.3تبع ـاً للنتائــج االيجابيــة املتعــددة التــي ترتبــت عــى اســتخدام الــرك يف الــري،
وخاصـ ًة مــا يتعلــق بالزيــادة امللحوظــة يف انتاجيــة وحــدة املســاحة ،ويف ترشــيد
اســتهالك ميــاه الــري وزيــادة مســاحة األرايض الزراعيــة ،فإنــه تجــدر الدعــوى
للمزارعــن وألصحــاب االرايض الزراعيــة يف املحافظــة إىل إنشــاء املزيــد مــن الربك،
بالقــدر الــذي يتناســب مــع املســاحات الزراعيــة وحجــم حصــص املــاء ومــدى
وفرتهــا يف املنطقــة.
4.4تجــدر التوصيــة إىل الجهــات ذات العالقــة مبوضــوع االنتــاج الزراعــي والتوســع
الزراعــي رضورة دعــم العاملــن بالزراعــة وأصحــاب االرايض الزراعيــة يف منطقــة
الدراســة.
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75

76

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:
1.1العمــل عــى إحيــاء جانــب مهــم مــن الــراث الفلســطيني ،وهــو الصناعــات
الشــعبية الرتاثيــة ،والحــرف التقليديــة لتنميتهــا ،واملحافظــة عليهــا.
2.2إب ـراز البعديــن ال ـرايث والحضــاري للصناعــات الشــعبية التــي تعــر عــن تاريــخ
الشــعب الفلســطيني وثقافتــه  ،حيــث تجســد الوجــود الفلســطيني عــى أرضــه.
3.3الصناعــات الشــعبية هــي صناعــات صديقــة البيئــة ،وموجهــة للســياحة،
واملجتمــع املحــي.
4.4فضــح مامرســات الجانــب اإلرسائيــي ،وتعريتهــا يف رسقــة ،وانتحــال ،وتزويــر
املنتجــات ،واملقتنيــات الرتاثيــة الفلســطينية.
اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي الــذي يســر وفــق الخطــوات اآلتية:الجانــب
الوصفــي لواقــع الصناعــات الشــعبية القشــية ،ومــن أفــرع وأغصــان النباتــات ،واملنهج
املكتبــي بالرجــوع إىل الكتــب واملجــات ومــا كتــب عــن الصناعــات املنقرضــة خاصــة.
اســتخدمت الدراســة املالحظــة املقصــودة املبــارشة ،وذلــك لتجميــع الخــرات
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.
بعــد هــذا العــرض ،واإلجابــة عــى أســئلة الدراســة ،وعليــه ميكــن اإلشــارة إىل
النتائــج اآلتيــة:
1.1الصناعــات الرتاثيــة ،والحــرف الشــعبية ،والتقليديــة ذات بعــد عائــي ،وأرسي،
وتنتــر يف مناطــق محــددة حســب توافــر املــواد األوليــة.
2.2تعمــل عــى تلبيــة احتياجــات األرسة بطــرق فنيــة مبتكــرة ،بأشــكال وأحجــام
متنوعــة.
3.3موادها األولية ،واملواد الخام متوافرة يف البيئة املحلية.
4.4بعــض الصناعــات انقرضــت نتيجــة عــدم الصمــود يف وجــه البضائــع املســتوردة،
وســوق العمــل املنافــس.
5.5املصنوعــات القشــية تحفــظ املــواد الغذائيــة مــن الرطوبــة ،والعفــن والخمــج،
والتلــف ،والتعريــق.
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6.6املصنوعــات القشــية  ،صناعــة نســوية ،ولكــن طــور الرجــل بعــض الصناعــات
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
1.1إجــراء دراســات وصفيــة ،وتحليليــة ملعطيــات الواقــع ،وحقائقــه ،مــن خــال
أســلوب تحليــل النظــم -مدخالت-عمليات-مخرجــات.
2.2إجـراء دراســات مقارنــة مــع تجــارب عمليــة إلحيــاء الـراث الشــعبي ،والصناعات
التقليديــة يف الــدول العربيــة ،واألجنبية.
3.3تفعيــل دور مراكــز البحــوث يف الجامعــات الفلســطينية ،والهيئــات التدريســية،
بتوجيــه طلبــة الجامعــات يف الكليــات املختلفــة ،بعمــل البحــوث ،ومشــاريع
التخــرج يف املــوروث الشــعبي الفلســطيني.
توصيات للمؤسسات الحقوقية واإلنسانية ومؤسسات املجتمع املحيل:
1.1رفــع درجــة املعرفــة القانونيــة لــدى أرباب العمــل ،ومالحقــة الجانــب اإلرسائييل
،والــذي ينتحــل الصناعــات الشــعبية الرتاثيــة ،ويســوقها يف املحافــل الدوليــة
عــى أنهــا صناعــات إرسائيليــة .
2.2تكثيف العمل عىل الربامج اإلعالمية يف محطات اإلذاعة ،والتلفزة املحلية.
3.3عقــد ورشــات عمــل متخصصــة يف املــوروث الشــعبي الفلســطيني ،وآليــة الدفــاع
عنــه ،وحاميتــه مــن الطمــس  ،واالندثــار.
توصيــات للــوزارات الحكوميــة :العمــل ،واالقتصــاد والتجــارة ،والثقافــة  ،والرتبية،
واألوقــاف واإلعالم ،والســياحة الفلســطينية :
1.1دعــم الصناعــات الشــعبية ،والحــرف التقليديــة ومتويلهــا ماليــا ،مــن خــال
تأســيس صنــدوق خــاص لذلــك ،تــرف عليــه الــوزارات املعنيــة ،كالســياحة
والثقافــة ،والتجــارة ،والصناعة،والرتبيــة.
2.2تنظيــم ورشــات عمــل ،وتدريــب ألصحــاب الصناعــات الحرفيــة التقليديــة
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،إلدخــال تحســينات تكنولوجيــة عليهــا.
3.3عقــد نــدوات ،وأيــام دراســية ،لتوعيــة الجيــل ،والنــشء ،بأهميــة الصناعــات
الرتاثيــة ،وتعزيــز االهتــام بهــا.
4.4وضع خطة تسويقية للمنتجات املحلية ،ومنحها التسهيالت الرضورية.
5.5تبنــي الــوزارات املعنيــة مــع القطــاع الخــاص ،إنشــاء قريــة حرفيــة ســياحية ،أو
تراثيــة شــعبية ،تضــم الصناعــات التقليديــة ،والحــرف الشــعبية.
6.6تنظيــم ،وعمــل معــارض للصناعــات الشــعبية ،والحــرف التقليديــة بالتنســيق مــع
الــدول العربيــة ،واألجنبيــة ،بشــكل دوري للرتويــج للمنتجــات املحليــة.
7.7العمل عىل تطوير املشاريع الصغرية مبنحها القروض ،واملنح املالية.
8.8ختم الصناعات الشعبية بشعار خاص منعا للتزوير .
9.9تنمية العالقة باملجتمع املحيل ،وتعزيزها ،بخلق قنوات اتصال فعالة.
1010وضع خطة إعالمية للرتويج للصناعات ،والحرف الشعبية.
1111وضــع برنامــج تربــوي لتنميــة إدراك النــاس بأهميــة الــراث ،واألثــر االيجــايب
الــذي تحملــه هــذه الصناعــات عــى البيئــة ،والقطــاع الســياحي ،والحفــاظ عــى
ت ةيلحملا
تنملاملعلا ةيار تح
ملعلا ةيار تحت ةيلحملا تاعونصملا ضرع ضرعتاجو
الهويــة الوطنيــة.
يليئارس الا
ةيليئارسا ةعانص ا هنأ ىلع ا هعيبو يليئارسالا

عرض املنتوجات املحلية تحت راية العلم االرسائييل وبيعها عىل انها منتوجات ارسائيلية
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مقدمة :

تعــد منطقــة نابلــس مــن املراكــز التجاريــة والصناعيــة الرئيســة يف فلســطني
منــذ العصــور القدميــة ،واشــتهرت نابلــس بالتجــارة مــع الــدول العربيــة ،
واإلســامية،واألجنبية بتصديــر املنتجــات ،والصناعــات املحليــة ،واســترياد املــواد
األوليــة للصناعــة.
كان لــكل صنعــة ،أو حرفــة يف مدينــة نابلــس ممثــل -شــيخ  -لتنظيــم العمــل،
ُتس ـلِ ْم يف املدينــة ،ويلبســه لبســه خاصــة بــه،
وحــل النزاعــات ،ويعــن مــن قبــل امل َ
وحمــل شــيخ الصنعــة ألقابــا منهــا »:الخواجــة ،أو العمــدة  ،أو املعلــم ،ويقــوم
مبقــام الغرفــة التجاريــة اليــوم.
اشــتهرت مدينة نابلس بصناعات الصابون ،والدباغة ،والنسيج،والحياكة،واســتخراج
األصبــاغ مــن النباتــات ،وحملــت العديــد من العائالت اســم الصنعــة ،أو الحرفــة ،التي
تتميــز بهــا :الشخشــر مبعنــى الثــوب الفضفــاض ،و فضــه ،والحــداد ،والســوركجي-
يســر الحــال ليــا اىل الســوق ،ودروزة –من الــدرزة والخياطة،-والجواهــري ،والصايغ،
والخيــاط ،وأبــو الحــاوة ،وأبــو قــش  ،وأبــو ســل .
رضب فلســطني ســنة 1927م زلـزال مدمــر ،وهــدم األســواق ،والخانات،واملحــات
التجاريــة  ،والصناعيــة ،وتأثــرت مدينــة نابلــس بالزلــزال فقتــل  150شــخصا ،
وجــرح  ،250مــا حــدا بالصنــاع  ،والتجــار  ،وأصحــاب الحــرف بالنــزول إىل
القــرى ،والريف،وأقامــوا فيهــا املراكــز الصناعيــة ،والتجاريــة ،وأهــم القرى:بوريــن،
قرصه،عورتــا ،رفيديــا ،الجنيد،حجــه ،جيــت ،عينبــوس ،حــواره ،جامعــن  ،أماتــن ،
عصــرة القليــة والشــالية ،بيــت فوريــك ،املجــدل  ،طوبــاس  ،بيــت امريــن  ،برقــه،
اجنســيه ،جبــع ،طمــون  ،ياصيــد  ،طلــوزه  ،قلنســوه ،جيــوس  ،عــزون« .إحســان
النمــر يف كتابــه تاريــخ ســوريا والبلقــاء  ،ص .»284:
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نــزل التجــار إىل هــذه القــرى ،والتجمعــات الســكنية ،والتاجــر ،أو الصانــع متعلــق
بحرفتــه ،ومصــدر لقمــة عيشــه ،ويشــتغل حيثــا تتوافــر املــواد الخــام ،واأليــدي
العاملــة الرخيصــة ،واالســتهالك العــايل ،والعــرض والطلــب.
اســتقدم أهــل مدينــة نابلــس الصنــاع املهــرة مــن حلــب ،وحــاه
،وحمــص ،واستانبول،ودمشــق ال ســيام النصــارى منهــم للصناعــات الدقيقــة:
كالصياغة،والحياكة،والنجــارة ،والصباغــة ،والحــدادة  ،وكانــت قافلــة دمشــق تخــرج
مــن نابلــس حاملــة رايــة آل النمــر حتــى تدخــل عجلــون ،فرتفــع رايــة الفريحــات
حتــى تدخــل حــوران ،فرتفــع رايــة املحاميــد ،حتــى تدخــل دمشــق وهكــذا يف العودة.
إحســان النمــر “ ،كتابــه تاريــخ ســوريا والبلقــاء ص.”213، 274 :
أمــا الصناعــات القشــية فارتبطــت باملواســم الزراعيــة –مواســم الحصــاد وجنــي
املحصــول عــى البيــادر ،وكانــت املــرأة تخــزن ،أكــر كميــة ممكنــة مــن القــش
،وســيقان النباتــات يف فصــي الربيــع ،والصيــف  ،وتحتفــظ بها،ويكــون التصنيــع
غالبــا يف فصــي الخريــف والشــتاء لتلبيــة حاجــة البيــت مــن األدوات القشــية،أو
تلبيــة طلبيــة بعــض الســكان الذيــن يطلبــون هــذه األدوات ،أو اســتخدامها هدايــا يف
مناســبات األف ـراح .
املصنوعــات القشــية هــي صناعــة نســوية ،وطــور الرجــل بعــض الصناعــات
نظـرا ً للطلــب عليهــا خاصــة الســال بإشــكال وأحجــام متنوعــة ،والشــبابة ،والريغــول،
واملكانــس ،والعرائــش ،وال ـراذع ،وتجليــد الكتــب ،وموكــرة الصيد(حفــرة الصيــد) ،
تلبيــة الحتياجاتــه الذاتيــة ،واعتبارهــا وســيلة للتكســب.

مشكلة الدراسة:

اكتســب الباحــث مــن الحيــاة االجتامعيــة التــي عاشــها ،ومــن خــال دراســته
ملســاق علــم النفــس الصناعــي يف مرحلــة البكالوريــوس  ،ومعايشــة جــو الريــف
،ومشــاهدته ألربــاب الصناعــات الشــعبية عالقــات وثيقــة ،األمــر الــذي مهــد الســبيل
ملتابعــة الصناعــات الشــعبية ،ورصــد مالحظــات كان يحــس بهــا أو يســجلها .
أمــام هــذا الوضــع  ،وجــد أن هنــاك حاجــة ماســة لدراســة هــذا النمــط مــن
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املــوروث الشــعبي ،وعليــه ميكــن اإلشــارة إىل مــا يــأيت :
•هنــاك تســاؤل واضــح حــول فعاليــة مامرســة الصناعــات الشــعبية يف ظــل عــر
العوملة،واســترياد البضائــع الرخيصــة الثمــن واألكــر دقــة وجــودة ،ومصنعــة
أوتوماتيكيــا.
•هنــاك شــعور ســائد بــأن القامئــن عــى صناعــة الق ـرار يف الدوائــر الحكوميــة
الرســمية ال تعطــي الصناعــات الشــعبية االهتــام الــكايف.
•تذمر العديد من أرباب الصناعات فيام يتعلق بتسويق منتجاتهم.
•تناقص عدد الحرفيني العاملني يف الصناعات الشعبية.
•تــايش  ،وانقـراض بعــض الحــرف الشــعبية ،وذلــك لعــدم قدرتهــا عــى منافســة
البضائــع املســتوردة.
•تــدين ،وانعــدام التخطيــط الفعــي ،والواقعــي لدعــم الصناعــات ،وتــدين الحاجــة
للصناعــات التقليديــة الرتفــاع التكلفــة.
•مصــادرة هويــة الصناعــات التقليديــة ،وفقدانهــا لروحهــا الرتاثيــة ،حيــث تســوق
عــر التجــار اإلرسائيليــن عــى أنهــا صناعــة إرسائيليــة.

أسئلة الدراسة:

1.1ما املراحل التي متر بها الصناعات الشعبية القشية ؟
2.2ما أهم األدوات الرتاثية املصنوعة من القش والنباتات ؟
3.3مــا دور املهتمــن بالــراث باملحافظــة عــى هويــة الصناعــات مــن عمليــات
التشــويه واالنقــراض واالنتحــال؟
4.4مــا املفــردات واملصطلحــات املرتبطــة بــاألدوات املصنوعــة مــن القــش واملــواد
األوليــة النباتيــة؟

حدود الدراسة:

تحدد الدراسة وإمكانية تعميم نتائجها يف ضوء املحددات اآلتية:
•الحدود املوضوعية:ويتضمن مامرسة الصناعات الشعبية وإجراءاتها.
•الحــدود البرشية:تطبــق الدراســة عــى أربــاب الصناعــات يف منطقــة نابلــس
والقــرى املجــاورة.
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•الحــدود الزمنيــة :اســتكامل جمــع الصناعــات الشــعبية الرتاثيــة يف العــام
2013/2012م.
•الحدود املكانية:طبقت الدراسة يف منطقة نابلس واملناطق املجاورة.

أهمية الدراسة:

1.1تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات ،والبحــوث القليلــة ،والنــادرة يف فلســطني
التــي تتنــاول هــذا املوضــوع.
2.2تُشــكل الدراســة-يف رأيــي -إضافــة علميــة إىل املكتبــة املحليــة ،والتــي هــي
بحاجــة إىل مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات.
3.3استفادة املعنيني وصناع القرار من هذه الدراسة وتطبيقاتها العملية.
4.4إبـراز العالقــة الوطيــدة بــن العمــل التقليــدي ،والفــن ألنــه يعــر عــا تتضمنــه
البيئــة مــن تغـرات ثقافيــة ،واجتامعيــة ،واقتصاديــة ،وسياســية.
5.5هــذه الصناعــات واجهــت تقلبــات الزمــان ،وتغـرات الظــروف ،ووقفــت صامــدة
يف وجــه الغ ـزاة ،وقاومــت االنق ـراض  ،وكان لهــا دور أســايس يف نــر الثقافــة،
وكذلــك يف تشــغيل األيــدي العاملــة.
6.6تنامــي اإلدراك بأهميــة الـراث ،والتعبــر الصــادق عــن الثقافة ،واآلثــار االيجابية
عــى البيئــة ،والقطاع الســياحي.
هذه العوامل مجتمعة تعطي أهمية للدراسة.

أهداف الدراسة:

سعت الدراسة إىل تحقيق ما يأيت:
•العمــل عــى إحيــاء جانــب مهــم مــن الــراث الفلســطيني ،وهــو الصناعــات
الشــعبية الرتاثيــة ،والحــرف التقليديــة لتنميتهــا ،واملحافظــة عليهــا.
•إب ـراز البعديــن ال ـرايث والحضــاري للصناعــات الشــعبية التــي تعــر عــن تاريــخ
الشــعب الفلســطيني وثقافتــه  ،حيــث تجســد الوجــود الفلســطيني عــى أرضــه.
•الصناعــات الشــعبية هــي صناعــات صديقــة للبيئــة ،وموجهــة للســياحة،
واملجتمــع املحــي.
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•فضــح مامرســات الجانــب اإلرسائيــي ،وتعريتهــا يف رسقــة املنتجــات ،واملقتنيــات
الرتاثيــة الفلســطينية  ،وانتحالهــا وتزويرهــا.

مصطلحات الدراسة:

الصنعــة :مــن صنع الــيء يصنع صنعــا عمله:صنــع اليشء:حســنه بالصناعة،حوله
مــن مــادة خــام إىل ســلعة مصنوعــة جاهــزة لالســتعامل .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 الربغويث:القاموس العريب الشعبي الفلسطيني ،ص) 171:
الصناعــة الحرفية-الحــرف الصناعيــة“ :كل نشــاط يف مجــال اإلنتــاج ،أو الصيانــة
،ويعتمــد عــى املهــارات اليدويــة ،وتســتخدم اآللــة فيــه بشــكل بســيط ،وتكــون
املنتجــات يف هــذا املجــال غــر منطيــة .املرجــع” (د.عــي صالــح النجادة،واقــع
الصناعــات والحــرف التقليديــة يف دولــة الكويــت ،ورقــة عمــل مقدمــة ملؤمتــر
الصناعــات التقليديــة يف الوطــن العريب-الربــاط2005/9/19-17-م).
فالصناعــة الحرفيــة تعتمــد عــى األيــدي البرشيــة يف تحويــل املــوارد الطبيعيــة
بأبســط الوســائل ،ومبهــارات إنســانية عاليــة ،وفنيــة ،وإبداعيــة.
•ظُ َّمة:ربطة أو حزمة
• ِش ِمل :باقة سنابل كبرية.
•ال ِغمر:مجموعة من الشمولة أو الشملة .
•ال َحلة:مجموعة من الغمور.
•السالمة:السبلة الطويلة الصالحة لالستعامل
•ال َعرنوس:رأس السبلة
•الشَ حمية:بقايا الجرن من قصل وحب
•ترابية الجرن :بقايا الحب املخلوط بالرتاب
•التذرية:عملية فصل القش والتنب عن الحب
•ال َك ْربَلة والغربلة:عملية تنقية الحبوب من الشوائب
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•ال ُج ْرن:البيدر
•الطرحة:كومة القش املفرود عىل الجرن.
** قد تختلف املسميات من منطقة إىل أخرى.

منهج الدراسة وإجراءاتها:

اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي الــذي يســر وفــق الخطــوات اآلتية:الجانــب
الوصفــي لواقــع الصناعــات الشــعبية القشــية ،واملنهــج املكتبــي بالرجــوع إىل الكتــب
واملجــات ومــا كتــب عــن الصناعــات املنقرضــة خاصــة.
واســتخدمت الدراســة املالحظــة املقصــودة املبــارشة ،وذلــك لتجميــع الخــرات
حــول مــا نشــاهده أو نســمع عنــه أو نعايشــه ،وذلــك للتعــرف إىل واقــع الصناعــات
الشــعبية التــي كان  ،مــا زال اآلبــاء ،واألجــداد ميارســونها حتــى اليــوم ،واملقابلــة
املبــارشة مــع أربــاب الصناعــات والحــرف الشــعبية واملهــن التقليديــة.
اعتمــد الباحــث جوانــب محــددة ملالحظــة أربــاب الصناعات الشــعبية ومامرســتها
مــن حيث:
1.1املواد الخام.
2.2األدوات املستخدمة.
3.3خطوات التنفيذ-مراحل التصنيع-اإلجراءات.
4.4زمان مامرستها-الوقت.-
5.5املكان.
6.6االستعامل.
7.7الصانع.
8.8منطقة االنتشار.
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األدب التربوي والدراسات السابقة

-1دراسة د.سلمى الربزي2000م
هدفــت الدراســة إىل التعريــف بواقــع الصناعــات التقليديــة يف فلســطني مــن
صناعــة الخــزف ،وخشــب الزيتــون ،والزجــاج اليــدوي ،والصــدف ،والفخار،والتطريــز،
والخيــزران .
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 الفــرة -11
2000/9/14م).
-2دراسة د.عيل صالح النجاده2005م
هدفــت دراســته إىل التعــرف عــى واقــع الصناعــات ،والحــرف التقليديــة يف
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
القوانــن والترشيعــات الداعمــة .
كــا أشــارت الدراســة إىل وجــود فجــوة كبــرة يف االتصــاالت ،وتبــادل املعلومــات
بــن الحرفيــن ،والجهــات املعنيــة بالصناعــات التقليديــة ،وكذلــك ال يوجــد تنســيق
بــن الجهــات الداعمــة ،واملنســقة ألنشــطة الصناعــات التقليديــة.
( د.عــي صالــح النجــادة «ورقــة عمــل مقدمــة ملؤمتــر الصناعــات التقليديــة يف
الوطــن العــريب املنعقــد يف الريــاض يف الفــرة الواقعــة بــن 2005/9/19-17م»).
-3دراسة نادر جالل التميمي 2007م
هدفــت دراســته التعريــف بواقــع الصناعــات التقليديــة يف فلســطني  ،وأشــارت
دراســته للبعديــن الحضــاري والـرايث للصناعــات التقليديــة ،والتــي لهــا مكانــة خاصــة
بــن فــروع الصناعــة يف فلســطني  ،وأنهــا ارتبطــت منــذ زمــن طويــل بالســياحة.
كــا أشــارت إىل املعوقــات التــي تواجــه قطــاع الصناعــات التقليديــة مــن حــاالت
مــد وجــزر بســبب االحتــال اإلرسائيــي ،وحــاالت الركــود االقتصــادي ،ومــا أصــاب
بعــض الصناعــات مــن انهيــار واندثار(.نــادر جــال التميمي:ورقــة عمــل مقدمــة
ملؤمتــر الصناعــات التقليديــة يف الوطــن العــريب املنعقــد يف فاس-املغــرب العــريب -يف
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الفــرة 2007/9/19-17م)
-4دراســة وزارة العمــل الفلسطينية:إنشــاء مركــز تطويــر الصناعــات الحرفيــة
التقليديــة يف فلســطني
أعــد مجلــس تشــغيل محافظــة القــدس يف وزارة العمــل الفلســطينية مــروع
الصناعــات الحرفيــة التقليديــة  ،وركــز املــروع عــى الســياحة ،وأهميتهــا كقطــاع
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
الحرفيــة ،وكذلــك الحديــث عــن إدارة املــروع وأنشــطته »:،الدليــل الصناعــي يف
محافظــة الخليــل الصــادر عــن الغرفــة التجاريــة الصناعيــة ســنة 1996-1995م)

تعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة

اســتخالصا مــن الدراســات الســابقة ،واإلطــار النظــري للدراســة التــي أولتــه
االهتــام  ،والــذي يُ َع ـ ْد حقــا واســعا  ،فقــد توصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن
املــؤرشات اآلتيــة:
1.1أن الصناعــات الشعبية،ومامرســتها ترتبــط بالبعديــن الحضــاري ،والـرايث للشــعب
الفلسطيني.
2.2الحرمــان مــن املكاســب املاديــة الفعلية يف حــال تصديــر املنتجــات للخارج،حيث
يقــوم التجــار اإلرسائيليــون ببيعهــا عــى أنهــا منتجــات إرسائيلية.
3.3الصناعــة الشــعبية تعتمــد الوراثــة يف العائلــة وأخــذت بعــض العائــات اســمها
منها:الفاخوري،الرباذعــي ،الســكايف ،أبــو قدح،أبــو ســل،أبو قبعة،أبــو قــش..،
4.4يالحــظ أن موضــوع دراســة الصناعــات القشــية يف منطقــة نابلــس مل تتعــرض لــه
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»

1.1تجتمــع النســوة عــى البيــدر بعــد صــاة العــر ،خاصــة مــن ذوات الخــرة
الطويلــة يف العمليــات الزراعيــة ،والنســيج ،واللــوايت يتميــزن بالخفــة ،والرشــاقة
،ورسعــة الحركــة.
2.2اختيار ظُ َم ْم-باقة أو شَ ِم ْل -القش السمني ،والطويل.
3.3اختيــار الســامة الطويلــة (قــش التصنيــع )القشــة الســمينة ،والتخينــة ،والرفيعــة
الطويلة.
4.4اختيــار أســفل الســنبلة بعــد قــص الســبلة عنها-كــر الســبلة أو قصفهــا مــن
رأس القصبــة.
5.5جمع القش امل ُ َهذب معا-طول القصبة من  5-4عقد -تقديرية .-
6.6جمع ظُ َم ْم القش غري املهذب كحشوة.
7.7لف الظمة يف وعاء خيش.
8.8االحتفــاظ بظمــة القــش يف الظــل بتعليقهــا عــى الجــدار لحــن االســتعامل ،أو يف
املــكان املخصــص لهــا.
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المرحلة الثانية-عملية البدوة:

1.1تليني ظمة القش بنقعها يف املاء.
2.2صباغة كمية محددة من القش بألوان زاهية.
3.3تحضــر املخــرز الخــاص بعمليــة نســج القش-قضيــب معــدين رفيــع ومدبــب مــن
األعــى مثبــت عــى قطعــة خشــبية مــن األســفل..
4.4عمــل صليــب مــن أربــع قشــات مــن الجهــات األربــع وتثبــت مــع بعضهــا
البعــض بوســاطة خيــط قــوي ،أو ســلك معــدين.
5.5جدل القشات معا.
المرحلة الثالثة:عملية بناء األدوار والصف

1.1عمل فتحة صغرية يف القش املجمع معا لتثبيت الدور عليها.
2.2عقد  6-4قشات عىل شكل دائرة قطرها  3-2سم.
3.3بنــاء صفــوف دائريــة مكونــة مــن حشــوة مثبتــة مــن الخــارج بقشــة تلتــف
حولهــا بإحــكام.
4.4تثبيــت األدوار بعضهــا إىل بعــض ،عــر إحــداث ثقــب صغــر بوســاطة املخــرز يف
الــدور الســابق.
5.5إدخــال قشــة النســيج يف الفتحــة ،وتثبيتهــا بشــكل دائــري حــول الدوريــن
الســابق والالحــق.
6.6إنتاج دوائر مرتاصة ومنسجمة بسمك  5-4ملم حتى يصل النسيج إىل  70سم.
7.7إبقاء القشة بطول ثلثي األصبع من السالمة كحشوة يف الدور الالحق.
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المرحلة الرابعة:عملية الدرابة

1.1زخرفــة األدوار ،والصفــوف بألــوان القــش الزاهيــة ،بأشــكال هندســية متنوعــة-
مثلــث ،هــرم ،مربع.

المرحلة الخامسة:عملية الختم والحبكة

1.1ختم األداة املصنوعة من القش بدور محبوك جيدا.
2.2تغطيــة الــدور املحبــوك بقطعــة قــاش بســمك  5-4ســم ،لحفــظ نهايــة الــدور
الرئيــي وإبقــاء النســيج كامــا.
3.3عمــل مثلــث صغــر بارتفــاع 3ســم يف الطــرف العلــوي ،أو بجانــب األداة لتعليقها
ُّالب الخــاص بها.
عــى الحائــط ،أو يف الـك ْ
4.4تجليدها بجلد املاعز املنظف ،واململح جيدا،لحفظها فرتة طويلة من الزمن.
5.5عمــل ظُ ّباحــة مــن الخيطــان وربطهــا بالصــف األخــر مــن املنقلــة إلضافــة الــروح
الجامليــة عليها.
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لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين :مــا أهــم األدوات الرتاثيــة املصنوعــة مــن القــش
وأغصــان ،وأفــرع النباتــات عــى النحــو اآليت:

صناعة المكانس

•املــواد الخــام  :ســيقان نبتــة املكانــس ،أو الزحيــف ،أو
اللفيتــه ،أو نبتــة النتــش.
•األدوات املســتخدمة  :املنجــل  ،برميــل للنقــع  ،حبلــه
للشــد  ،ســلك معــدين  ،زراديــه لشــد الســلك املعــدين ،
مســله معدنيــة للتخييــط  ،خيــط بالســتيك مــن النــوع
املقــوى  ،املقــص  ،بلطــه لقطــع الزائــد  ،مفرمه خشــبية.
•املكان  :يف البيت .
•الزمان  :ساعة إىل ثالث ساعات .
•خطوات التصنيع ،واإلجراءات العملية :
1.1تــزرع بــذور املكانــس يف األرض ،وتقطــف حــن نضجهــا بعــد مــرور ثالثــة
أشــهر عــى زراعتهــا .
2.2تُقص العرانيس عىل طول مرت واحد .
3.3إزالة البذور عن العرانيس ( كَ ِتها) .
 4.4تنقــع يف املــاء مــن أجــل الطـراوة ،واالســتعامل ملــدة تـراوح مــن ســاعة إىل
ثــاث ســاعات .
 5.5تقسم إىل أصابع من إصبع إىل أربعة أصابع .
 6.6تضم األصابع األربعة مع بعضها البعض بوساطة سلك معدين .
 7.7تخاط بخيط بالستيك بشكل عريض ثالثة أرساب .
 8.8قــص الــرأس  -رأس املكنســة  -بوســاطة مقــص أو بلطــة لتســوية الــرأس ،
معادلــة الزائــد مــع الناقــص يف الطــول .
 9.9توضــع املكنســة يف الشــمس ملــدة تـراوح مــا بــن ســاعة إىل ثــاث ســاعات
لتجــف مــن املــاء *(.مجلــة الســنابل  -املجلــد األول  -األعــداد مــن - 4-1
العــدد األول  -حزي ـران 1997م  ،ص .)28
•االستعامل:ألعامل 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.
َ َْ
المقشة-المهفة

•املــواد الخــام  :قــش القمــح،أو
شــجرية النتــش ،أو الحلفــا،
أو الزحيــف ،أو نبتــة خــس
الحمــر ،أو الفجيلــة.
**قــد تختلــف املســميات مــن
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 شــجرية النتــش ،حيــث يوضــع لهــا عصــا
طويلة.
•االســتعامل:ألعامل النظافــة ،وأحيانــا تســتعمل كمصفــاة لــأرز مــن الشــوائب
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
ســيقان القمــح ،أو نبــات
الحلفــا ،أو الزحيــف ،أو
اللفيتــه ،أو القصــب ،أو
البــوص ،أو أفــرع الزيتــون-،
الشــغانيف ،-وأفــرع الخــروب
الطريــة ،أو الرسيــس ،أو العــذق ،أو العرقــد .
*يهتــم اليهــود ومنهــم طائفــة الســمرة يف نابلــس بدرجــة عاليــة جــدا بنبتــة
العرقــد وهــي نبتــه مقدســة عندهــم ألنهــا تحمــي اليهــودي يف نهايــة الزمــان مــن
ــا
املســلمني حســب اعتقادهــم وأســاطريهم(-حديث مرفوع) أَ ْخ َ َبنَا َجرِي ٌر َ ،ع ْن ُع َ
ض اللَّ ـ ُه َع ْن ـ ُه َ ،ع ـ ْن َر ُســو ِل اللَّ ـ ِه َصـ َّـى اللَّ ـ ُه
َر َة َ ،ع ـ ْن أَ ِب ُز ْر َع َة َ ،ع ـ ْن أَ ِب ُه َريْ ـ َر َة َر ِ َ
الســا َع ُة َحتَّــى تُقَاتِلُــوا الْ َي ُهــو َد َ ،و َحتَّــى يَ ُقـ َ
َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم  ،قَـ َ
ـول الْ َح َجـ ُر
ـال  “ :ال تَ ُقــو ُم َّ
َو َرا َء ُه الْ َي ُهــو ِد ُّي  :يَــا ُم ْس ـلِ ُم َ ،ه ـذَا َو َر ِائ يَ ُهــو ِد ٌّي  ،فَاقْتُلُــو ُه “ .
•األدوات املستخدمة  :املخرز .
•املكان  :يف البيت .
•الزمان  4-3 :أيام .
•خطوات التصنيع :
1.1يف البدايــة يصنــع قاعــدة لهــا قــد تكــون عــى شــكل دائــري ،وأمــا عــى
شــكل مســتطيل ،وغالبـاً مــا تكــون عــى شــكل مســتطيل ،وخطــوات تصنيع
القاعــدة هــي نفــس خطــوات تصنيــع املنقلــة .
 2.2ثــم ترفــع الصفــوف عــى جوانــب القاعــدة بحجــم غــر كبــر مثــل
القوطيه،ولكــن ملســتوى ميكــن أن يوضــع فيــه األغـراض ،ويضــع لهــا عالقات
حتــى يســهل حمــل الســلة باليــد .
•االستعامل :لنقل الخضار والفواكه.
•الصانع:املرأة وأحيانا الرجل بقصد البيع ،والتجارة.
•منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.
تشتهر منطقة وادي الباذان يف نابلس بصناعة وعرض السالل مبحاذاة املتنزهات .
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الباطيه ( القدح )

•املــواد الخــام  :القــش مــن ســيقان القمــح أو مــن
الخشــب ،أو نبــات الحلفــا ،أو الزحيــف ،أو اللفيتــه،
أو القصــب ،أو البــوص ،أو أفــرع الزيتــون ،أو أفــرع
الخــروب الطريــة .
•األدوات املستخدمة  :املخرز .
•املكان  :يف البيت .
•الزمان  :أسبوع .
•خطوات التصنيع وإجراءاته :
1.1يف أيــام الحصــاد -البيــادر تقــوم املــرأة بأخــذ الســامه العليــا مــن ســاق
القمــح بعــد قطــع الســنبلة ،وتختــار الســامات الطويلــة البيضــاء ،وتحزمهــا
يف رزم إىل حيــث الحاجــة .
2.2بعد ذلك تقوم بنقع هذه الحزم يف املاء ،وقد يصبغ بعدة ألوان .
3.3تقــوم املــرأة بعــد ذلــك بنســج القــش حــول حزمــة صغــره مــن القــش
الغليــظ ،وتســتعمل املخــرز لعمــل فتحــة إلدخــال القشــة الجديــدة ،وربــط
األدوار الحلزونيــة ببعضهــا ،ويصنــع مــن القــش الباطيــة ،أو القــدح ،وهــو
عــى شــكل صحــن مجــوف .
4.4تغليف القش من الداخل بجلد الغنم النظيف .
•االستعامل :لوضع األكل فيه من لحم وفت-القديد والرثيد.
•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  5-4 :أيام .
•خطوات التصنيع :
1.1نقــع القــش يف املــاء يــوم وليلــه،
حتــى يصبــح القــش طريــاً ال يتقصــف أثنــاء لفــه .
 2.2بعد ذلك يؤىت بحزمه من القش تعترب النواة ،أو البداية للمنقلة .
 3.3تقوم املرأة بلف القش حول هذه الحزم بشكل دائري .
 4.4بعــد أن تكــر شــيئا فشــيئاً تأخــذ هــذه املــرأة بعمــل صفــوف دائريــة فــوق
بعضهــا البعــض حتــى تصبــح عــى شــكل املنقلــة دائريـاً ،وتســتخدم املخــرز
بثقــب الصــف الــذي يكــون محشــوا مــن الداخــل بالقــش األقــل جــوده،
مــن القــش التــي تلــف بــه الصفــوف .
 5.5تقــوم بإدخــال القشــة يف هــذا الثقــب ،وتعمــل عــى لفهــا ،وهكــذا حتــى
تصــل إىل الحجــم التــي نريــده ،ويف النهايــة تعمــل عــى شــكل مثلــث
لتعليــق املنقلــة .
•االســتعامل :لوضــع الخبــز عليهــا ،أو األغـراض أو القطايــف  ،أو لتقديــم الطعــام
للضيــوف ،أ ,تغطيــة العجــن ،أو تنشــيف امللوخيــة ،أو عمــل الشــعريية مــن
العجــن.
•الصانع:املرأة.
•منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.
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الطحين-الترويج-بكسر التاء
مكيال
ِ

•املــواد الخــام  :القــش مــن ســيقان القمــح ،أو نبــات الحلفــا ،أو الزحيــف ،أو
اللفيتــه ،أو القصــب ،أو البــوص أو أفــرع الزيتــون أو أفــرع الخــروب الطريــة ..
•األدوات املستخدمة  :املخرز .
•املكان  :يف البيت .
•الزمان  :يوم-ثالثة أيام .
•خطــوات التصنيــع  :هــي خطــوات صنــع املنقلــة ولكــن يكــون شــكل املكيــال
مجوفــا حتــى يســتطيع وضــع الطحــن فيــه .
•االستعامل :لكيل الطحني ،لحمل الدقيق عند الخبز  -وجه العجني.
•الصانع:املرأة.
•منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.

الصواني

•املواد الخام  :القش .
•األدوات املســتخدمة :
املخــرز .
•املكان  :يف البيت .
•الزمان  :يوم إىل يومني .
•خطــوات التصنيــع  :هــي خطــوات املكيــال نفســها ،ولكــن يكــون التجويــف
قليــا ( أقــل مــن املكيــال ) وتكــون لهــا قاعــدة مربعــة إمنــا يف املكيــال تكــون
القاعــدة دائريــة .
•االستعامل:لوضع أرغفة الخبز وغامس-الصحون -األكل عليها.
•الصانع:املرأة.
•منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.
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القوطيه-القوطه-

•املــواد الخــام  :القــش مــن ســيقان
،القمــح ،أو نبــات الحلفــا ،أو الزحيــف ،أو
اللفيتــه ،أو القصــب ،أو البــوص ،أو أفــرع
الزيتون،أوالخــروب الطريــة ،أو الرسيــس
.
•األدوات املستخدمة  :املخرز .
•املكان  :يف البيت .
•الزمان  3-2 :أيام .
•خطوات التصنيع :
1.1القاعدة تكون دائرية ،ويكون شكلها مثل قاعدة املنقلة متاماً .
 2.2ثــم بعــد ذلــك ترفــع الصفــوف بشــكل دائــري فــوق القاعــدة ،وتأخــذ هــذه
الصفــوف بالتصغــر كلــا ارتفعنــا إىل فــوق ،حتــى يصــل إىل حــد يســاوي
حجــم رغيــف الخبــز ،وهــذا يســمى بــاب القوطيــة ،ويبقــى مفتوحاً،وتصنــع
لــه غطــا ًء منفــردا ً عــى شــكل دائــري ،وخطــوات تصنيعهــا هــي خطــوات
تصنيــع املنقلةنفســها.
•االســتعامل:لحفظ الخبــز ،أو الفواكــه ،والخضــار ،واملــواد الغذائيــة كاللــوز
،والفســتق ،والحلــوى ،والقطــن ،والزبيــب.
•الصانع:املرأة.
•منطقة االنتشار:املناطق الزراعية.
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ُ َ
بيت البيض  -المعالق –الق ْبعه-الملقط-القرطل

•املــواد الخــام  :القــش مــن ســيقان القمــح ،أو نبــات الحلفــا ،أو الزحيــف ،أو
اللفيتــه ،أو القصــب ،أو البــوص ،أو أفــرع الزيتــون  ،أو أفــرع الخــروب الطريــة
،أو الرسيــس.
•األدوات املستخدمة  :املخرز .
•املكان  :يف البيت .
•الزمان  :يوم إىل يومني .
•خطــوات التصنيــع  :هــي خطــوات تصنيــع الســال نفســها ،ولكــن تكــون بحجــم
أصغــر مــن الســال .
•االســتعامل :لحفــظ البيــض  ،أو التــن  ،أو جمــع املحاصيــل الزراعيــة ،ونقلهــا،
وحفظهــا وتتســع ل  40-3كغــم.
•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 املــر ،وكانــت املــرأة تصبــغ القــش بعــدة ألــوان ،بحيــث
يصبــح الطبــق زاهيـاً جميـاً .
•االســتعامل :يســتعمل لوضــع األكل عليــه ،وخاصــة للضيــوف بحيــث صــارت
كلمــة طبــق تعنــي الطعــام الــذي يقــدم للضيــوف عــى الطبــق .
•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:
1.1اختيار قصبات بطول تسع قبضات باليد  50-40سم
2.2فتح القصبات من الطرفني.
3.3تتكون من ثالثة أقسام:الجسم والرقبة والقاع
4.4عمل فوهة للشبابة بني  2:5-1:5سم .
5.5عمل ثقوب ترتاوح بني  7-5ثقوب.
•االســتعامل:مرافقة للراعــي يف حلــه وترحالــه ،ومرافقــة للدبــكات الشــعبية ،
واألف ـراح ،والليــايل املــاح.
•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 ِ
الســن يف تثبيــت الشــبابة ،
ووضــع اليــد اليــرى عــى الثقــوب الســفىل للتحكــم بهــا ،وأصابــع اليــد اليمنــى عــى
الثقــوب العليــا.
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العريشه

مــن التطويــر عــى
الصناعــات القشــية يف
الكــروم الزراعيــة أو
لألغــراض الســياحية
•املــواد الخــام  :البــوص
،والقصــب ،والقــش،
وأغصــان وأفــرع األشــجار.
•األدوات املستخدمة  :الشاكوش ،واملطرقة ،واملخرز.
•املكان  :طرف الحقل ،أو عىل تلة مرشفة.
•منطقة االنتشار:الحقول الزراعية.
•خطوات التصنيع ،وإجراءاتها:
1.1اختيار قطعة أرض مستوية ،وإزالة الحجارة ،والرتبة منها
2.2نصب أعمدة خشبية عىل شكل مستطيل.
3.3صف البوص ،أو القصب بجانب بعضها بعضا.
4.4تثبيتها بأسالك معدنية.
•االســتعامل:منطرة للكــروم  ،أو القيلولــة  ،أو مــكان لخــزن املحصــول لحــن
نقلــه إىل مــكان التخزيــن  ،وســور اســتنادي لحديقــة املنــزل ن أو حظــرة إليــواء
الحيوانــات.
•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  :الربية ،واملناطق التي ينترش فيها الصيد.
•خطوات التصنيع  ،وإجراءات العمل:
1.1حفر حفرة مستطيلة بعمق 2-1م.
2.2وضع أعمدة خشبية بشكل أفقي.
3.3تغطية الحفرة بالقش ،ومخلفات النباتات.
4.4تغطية القش الذي يغطي الحفرة بالرتاب.
•االستعامل:إليقاع الفرسان يف ساحة املعركة ،وإلقاء القبض عىل الفريسة.
•الصانع:الرجل
•الزمان  :عىل مدار السنة .
*اســتخدمت املوكــرة بشــكل واســع يف الســهول ،يف وقــت الحــروب ،واملشــاكل بــن
العائــات اإلقطاعية .

103

صندوق العروس

•املــواد الخــام :
البــوص والقصــب،
والخيــزران.
•األدوات املســتخدمة
 :الشــاكوش ،واملخــرز  ،والســلك املعــدين.
•املكان  :محل النجار العريب-املشغل.
•منطقة االنتشار:الريف
•خطوات التصنيع ،وإجراءات العمل:
1.1تحديد الشكل ،والطول ،والعرض.
2.2صف القصب بجانب بعضه ،وقص الزوائد.
3.3عمل غطاء الصندوق مع زرفيل-سكرة.
•االستعامل:لوضع مالبس العروس وصيغتها فيه،واألشياء الثمينة.
•الصانع:النجار العريب.
•الزمان  :حسب الطلب-فصيل الربيع والصيف.
*هناك أنواع عديدة من الصناديق الخشبية ،وبأحجام مختلفة.
*انقرضــت هــذه الصناعــة النتشــار غــرف النــوم ،واملوبيليــا ،واألثــاث ،ولكــن
توجــد يف املتاحــف.
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ُ
الق ُب ْع-الطاقية الشمسية

•املواد الخام  :البوص  ،والقصب.
•األدوات املستخدمة  :املخرز
•املكان  :البيت
•منطقة االنتشار:الريف
•خطــوات التصنيــع  ،وإجــراءات
العمــل:
1.1تحديد حجم ،وشكل القبعة.
2.2اختيار نوع القش ،وعمل البدوة.
3.3عمل الصفوف والدوائر حبك الصف األخري
•االستعامل:تغطية الرأس.
•الصانع:املرأة
•الزمان  :فصيل الربيع والصيف
البرذعة

•املواد الخام:أكياس الخيش،الشادر،القصل والتنب،
•األدوات:امليربة،املخرز،القالوش،الخيوط والحبال.املدق،الشاكوش.
•املكان:املشغل.
•الزمان:خالل العام-موسم النقل  ،والحصاد.
•خطوات التصنيع  ،وإجراءات العمل:
4.4قص الخيش ،والشادر حسب حجم الحامر ،أو البغل.
5.5تخييط الخيش مع الشادر.
6.6حشو الشادر بالقش ،والقصل.
•االستعامل:وقاية لظهر الحمري ،والبغال،للركوب  ،والتحميل.
•الصانع:الرباذعي.
•منطقة االنتشار:البلدة القدمية يف املدن الرئيسية.
ارتبط اسم عائلة الرباذعي  ،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:خالل العام.
•خطوات التصنيع  ،وإجراءات العمل :
1.1قص الورق ،أو الكرتون املقوى حسب حجم الكتاب.
2.2مسحه بالصمغ ،وتركه ليجف.
3.3لصق الورق املقوى عىل كعب الكتاب.
4.4ضغط الكرتون املقوى عىل وجهي الكتاب.
5.5وضع ثقل عىل وجه الكتاب ،وتركه حتى ميسك بقوة.
•االستعامل:لحفظ أوراق الكتاب من التلف والرطوبة.
•الصانع:الرجل-ال َوراق.-
•منطقة االنتشار:البلدة القدمية يف املدن الرئيسة.
*انقرضــت هــذه الصنعــة النتشــار املطابــع الحديثــة ،والتجليــد اآليل ،وتنتهــي
الصنعــة بوفــاة الــوراق الــذي يقــوم بعمليــة التجليــد إذا مل يورثهــا ألبنائــه.
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ولإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــا دور املهتمــن بالـراث باملحافظــة عــى هويــة
الصناعــات الشــعبية مــن عمليــات التشــويه واالنقــراض واالنتحــال كانــت عــى
النحــو اآليت:
1.1جمــع املــواد العينيــة الرتاثيــة وتوثيقهــا ،واملقتنيــات يف متحــف شــعبي ،أو
االحتفــاظ بهــا يف البيــت.
2.2إجـراء دراســات ،وكتابــة املقــاالت حــول الـراث ،وأهميتــه ،ونرشهــا يف الصحــف
واملجــات املحليــة والعربيــة والعامليــة وعــى املواقــع االلكرتونيــة.
3.3املشــاركة يف املعــارض املحليــة ،والعربيــة ،وتحفيــز طلبة الجامعات  ،واملؤسســات
عــى إقامتها بشــكل دوري.
4.4التوعيــة عــن طريــق الربامــج اإلذاعية،والتلفزيونيــة ،بأهميــة املحافظــة عــى
املقتنيــات الرتاثيــة.
5.5إصــدار مجــات وصحــف وصفحــات الكرتونيــة متخصصــة يف ال ـراث الشــعبي
والصناعــات والحــرف التقليديــة مثــل  »:مجلــة الـراث واملجتمــع ،التــي تصــدر
عــن مركــز أبحــاث الـراث يف جمعيــة إنعــاش األرسة يف البــرة ،ومجلــة الســنابل
الرتاثيــة  ،التــي تصــدر عــن مركــز الســنابل للدراســات وال ـراث الشــعبي يف ســعري.
6.6تأســيس مراكــز بحــوث ،ومراكــز ثقافيــة ،وجمعيــات ،وأنديــة متخصصــة يف
الــراث الشــعبي.
7.7عقــد النــدوات ،وورش العمــل ،واأليــام  ،والحلقــات الدراســية حــول الــراث
الشــعبي.
8.8تقديــم دراســات وأوراق عمــل متخصصــة يف املؤمتـرات املحليــة والدوليــة  ،حــول
الرتاث الشــعبي.
9.9هــذا املؤمتــر وغــره يُعــد بصمــة نوعيــة يف اإلشــارة إىل الـراث ،وأهميتــه  ،الــذي
يعــر عــن هويــة هــذا الشــعب.
1010تكريــم الباحثــن يف الـراث الشــعبي وتحفيزهــم بنــر إنتاجهــم األديب والفنــي ،
واملهتمــن بجمــع املقتنيــات الرتاثيــة.
1111نرش الرتاث وتعميمه عىل شبكة االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي.
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النتائج والتوصيات :

بعــد هــذه العــرض واإلجابــة عــن أســئلة الدراســة ،عليــه ميكــن اإلشــارة إىل
النتائــج اآلتيــة:
1.1الصناعــات الرتاثيــة والحــرف الشــعبية والتقليديــة ذات بعــد عائــي وأرسي،
وتنتــر يف مناطــق محــددة حســب توافــر املــواد األوليــة.
2.2تعمــل عــى تلبيــة احتياجــات األرسة بطــرق فنيــة مبتكــرة ،بأشــكال وأحجــام
متنوعــة.
3.3موادها األولية واملواد الخام متوافرة يف البيئة املحلية.
4.4بعــض الصناعــات انقرضــت نتيجــة عــدم الصمــود يف وجــه البضائــع املســتوردة
وســوق العمــل املنافــس.
5.5املصنوعــات القشــية تحفــظ املــواد الغذائيــة مــن الرطوبــة والعفــن والخمــج
والتلــف والتعريــق.
6.6املصنوعــات القشــية صناعــة نســوية ،ولكــن طــور الرجــل بعــض الصناعــات
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
1.1إجــراء دراســات وصفيــة ،وتحليليــة ملعطيــات الواقــع ،وحقائقــه ،مــن خــال
أســلوب تحليــل النظــم -مدخالت-عمليات-مخرجــات.
2.2إجـراء دراســات مقارنــة مــع تجــارب عمليــة إلحيــاء الـراث الشــعبي والصناعــات
التقليديــة يف الــدول العربيــة ،واألجنبيــة.
3.3تفعيــل دور مراكــز البحــوث يف الجامعــات الفلســطينية ،والهيئــات التدريســية،
بتوجيــه طلبــة الجامعــات يف الكليــات املختلفــة ،بعمــل البحــوث ،ومشــاريع
التخــرج يف املــوروث الشــعبي الفلســطيني.
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توصيات للمؤسسات الحقوقية واإلنسانية:
1.1رفــع درجــة املعرفــة القانونيــة لــدى أربــاب العمــل ،ومالحقــة الجانــب
اإلرسائييل،والــذي ينتحــل الصناعــات الشــعبية الرتاثيــة ،ويســوقها يف املحافــل
الدوليــة عــى أنهــا صناعــات إرسائيليــة .
2.2تكثيف العمل عىل الربامج اإلعالمية يف محطات اإلذاعة ،والتلفزة املحلية.
3.3عقــد ورشــات عمــل متخصصــة يف املــوروث الشــعبي الفلســطيني ،وآليــة الدفــاع
عنــه ،وحاميتــه مــن الطمــس واالندثــار.
توصيــات للــوزارات الحكوميــة :العمــل ،واالقتصــاد ،والثقافــة ،والســياحة
الفلســطينية ،ومؤسســات املجتمــع املحــي:
•دعــم الصناعــات الشــعبية ،والحــرف التقليديــة ومتويلهــا ماليــا ،مــن خــال
تأســيس صنــدوق خــاص لذلــك ،تــرف عليــه الــوزارات املعنيــة ،كالســياحة
والثقافــة ،والتجــارة ،والصناعة،والرتبيــة.
•تنظيــم ورشــات عمــل ،وتدريــب ألصحــاب الصناعــات الحرفيــة التقليديــة
،إلدخــال تحســينات تكنولوجيــة عليهــا.
•عقــد نــدوات ،وأيــام دراســية ،لتوعيــة الجيــل ،والنــشء ،بأهميــة الصناعــات
الرتاثيــة ،وتعزيــز االهتــام بهــا.
•وضع خطة تسويقية للمنتجات املحلية ومنحها التسهيالت 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 عىل تطوير املشاريع الصغرية مبنحها القروض واملنح املالية.
•ختم الصناعات الشعبية بشعار خاص منعا للتزوير .
•تنمية العالقة باملجتمع املحيل ،وتعزيزها ،بخلق قنوات اتصال فعالة.
•وضع خطة إعالمية للرتويج للصناعات والحرف الشعبية.
•وضــع برنامــج تربــوي لتنميــة إدراك النــاس بأهميــة الــراث ،واألثــر االيجــايب
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 بريجع عىل 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 جالبك
•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 الجامل اليل بحرثه برصه-بدكه.
•الصنعة إن ما اغنت بتسرت.
•السكايف حايف والحايك عريان وبيت البنا مالن فريان.
•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

لقــد كان الكتشــاف مخطوطــات البحــر امليــت عــن طريــق الصدفــة مــن قبــل
محمــد ذيــب التعمــري ومحمــد حامــد التعمــري صــدى واســعا يف األوســاط العلميــة
والسياســية عــى مســتوى العــامل نظــرا ملــا احتوتــه مــن معلومــات جديــدة عــن
طبيعــة الحيــاة السياســية والدينيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة يف فــرة كانــت تزخــر
باألحــداث امتــدت مــن القــرن 3ق .م حتــى القــرن 1م .
إن مخطوطــات البحــر امليــت أو مــا تعــرف أيضــا مبخطوطــات قمــران والتــي
تعــد باملئــات يعتربهــا البعــض وعــى رأســهم وليــم الربايــت أعظــم اكتشــاف اثــري
يف مجــال النقــوش والكتابــات يف القــرن املــايض  .كونهــا ألقــت الضــوء عــى منــط
الكتابــة وعالقتهــا باللغــات املعــارصة  ،إىل جانــب مــا توفــره مــن معلومــات عــن
طائفــة االيســينيني التــي تنســب لهــا املخطوطــات مــن حيــث معتقداتهــا الدينيــة
وعاداتهــا االجتامعيــة وأمناطهــا االقتصاديــة والثقافيــة .
وتكمــن أهميتهــا أيضــا يف مواجهــة االدعــاءات اإلرسائيليــة منــذ لحظــة اكتشــافها
ومحاوالتهــم الجــادة إلخفائهــا وعــدم نــر الدراســات عنهــا لعلمهــم أنهــا تحــوي
الكثــر مــن املعلومــات والــدالالت األثريــة والتاريخيــة والتــي مــن شــأنها أن تغــر
أمــورا كثــرة يف التاريــخ وخاصــة يف تاريخهــم املزعــوم واملختلــق .
ورغــم الدراســات الوفــرة التــي تناولــت مخطوطــات البحــر امليــت خاصــة
الدراســات الغربيــة منهــا لكنهــا بحاجــة ماســة إىل املزيــد مــن األبحــاث والدراســات
الن قســا كبــرا منهــا مــا زال بحاجــة إىل إماطــة اللثــام عــا يحتويــه مــن أرسار
ومكنونــات  ،لــذا كان الرتكيــز يف هــذه الدراســة عــى أهميــة ومدلــوالت تلــك
املخطوطــات أو اللفائــف أو الوثائــق ســواء الورقيــة منهــا أو النحاســية بلغاتهــا
العربيــة واآلراميــة الرسيانيــة والعربيــة
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 .
•االهتامم الدويل باملخطوطات منذ اكتشافها .
•الــدور اإلرسائيــي باملخطوطــات وعمليــات إخفائهــا وعــدم نرشهــا وتحويــر
محتواهــا  .ومســتوى االهتــام الفلســطيني والعــريب فيهــا  .ودالالت ذلــك عــى
كافــة األصعــدة .
•النتائج والتوصيات .
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مقدمة -:

نظ ـرا لكــرة مــا كتــب عــن مخطوطــات البحــر امليــت فانــه مــن املســتحيل أن
يصبــح املــرء خب ـرا بحقــول البحــث فيهــا جميعهــا واإلحاطــة بهــا  .كــا أن العثــور
عليهــا عــى شــكل قطــع باليــة األطـراف غالبــا مــا يحــول دون قراءتهــا وفهمها بشــكل
كامــل  .خاصــة وأنهــا قرابــة  900مخطوطــة  ،منهــا حــوايل  200مخطوطــة تتحــدث
عــن العهــد القديــم  .ومــن الجديــر ذكــره أن وليــم الربايــت يعتربهــا 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
حيــث بيــع قســم منهــا وتهريبهــا محليــا وعامليــا  ،إىل جانــب الغمــوض الــذي مــا
يـزال يكتنــف دراســتها والتباطــؤ املتعمــد يف نرشهــا  .هنــاك أكــر مــن  3000دراســة
كتبــت وصنفــت حــول مضامينهــا وتفســرها ورشحهــا وتأويلهــا .
إن دراســة املخطوطــات تركــزت منــذ البدايــة عــى العلــاء األجانــب  ،فيــا
يعتــر االهتــام الفلســطيني والعــريب فيهــا خجــوال وال يتــاءم مــع حجــم وأهميــة
االكتشــاف.
• ومن أهم من درسوها :
•جون تريفر من املدرسة األمريكية لألبحاث الرشقية بالقدس .
•جريالد النكسرت هاردنج كان مديرا لآلثار األردنية .
•وليم الربايت مدير املدرسة األمريكية لألبحاث الرشقية بالقدس .
•وليم براونيل عامل اثار من كلية كلري مونت للدراسات العليا بأمريكا .
•بلندرليث مسؤول األبحاث الكيميائية يف املتحف الربيطاين .
•األب بــول الب مديــر املدرســة األمريكيــة  ،وهــو مــن أنــزه مــن عمــل يف
املخطوطــات.
•األب روالن ديفــو مديــر مدرســة األبحــاث التوراتيــة الفرنســية يف القــدس  .ومــن
الجديــر ذكــره أن ديفــو مــن العلــاء النزيهــن يف البحــث بتاريــخ فلســطني
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 جامعــة أو طائفــة معينــة ( غالبــا مــا تنســب إىل األيســينيني)،
وتوضيــح املنطقــة الجغرافيــة التــي وجــدت فيهــا ودالالت ذلــك مــن النواحــي الدينية
والعقائديــة والسياســية واالجتامعيــة والثقافية .
لــذا ســتتناول الدراســة التعريــف باملخطوطــات واملســتويات العلميــة املتميــزة
التــي تعــر عــن مــدى اهتــام الجانــب اإلرسائيــي 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 الثمــن  .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  ،ج ، 1ص . ) 356وميكــن القــول أنهــا مجموعــة مــن الكهــوف يف عــدة
مواقــع يف تلــك املنطقــة  ،يرتبــط أشــهرها مبوقــع قم ـران والــذي أصبحــت تســمى
بــه أيضــا  .وقــد عــر عــى أولهــا ســنة 1947م محفوظــة يف ج ـرار مختومــة وذات
أهميــة كبــرة كونهــا احتــوت نســخا مــن أســفار العهــد القديــم وأســفار أبــو كريفيــة*
وكتابــات تكشــف النقــاب عــن تنظيــم جامعــة قمــران وتعاليمهــا  ،ويقصــد بهــا
طائفــة االيســينيني  .ويرجــح أنهــا ا خفيــت يف كهــوف قمـران أثنــاء الحــرب اليهوديــة
األوىل 70-66م ( عبــودي  ، 1988 ،ص، ) 825-824

شكل  : 1خريطة قمران وبعض املواقع املجاورة ( نقال عن  :دراسات فلسطينية  ، 2012 ،ص . ) 61
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وقــد تكــون تســمية قمـران عربيــة مشــتقة مــن لــون البيــاض املائــل إىل الخــرة
بســبب أرضهــا الكلســية والنباتــات الخـراء 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 ،ص.) 44
وتلفــظ بقمـران أو كمـران أو جمـران وهــذا هــو االســم العــريب الحديــث للموقــع ،
واتخــذ اســمه مــن الــواد املجــاور (ماغنــس  ، 2012 ،ص. ) 35
ويرجــح أن اســم قمـران القديــم هــو ا ســكاكه إحــدى املــدن الصحراويــة الســت
( بيــت العربــة  ،مديــن  ،النبشــان  ،مدينــة امللــح وعــن جــدي ) ( ســفر يشــوع
،اإلصحــاح  ،15آيــة  . ) 62-61ويعتــر جــون الليغــرو أول مــن اقــرح أن قمـران هــي
ا ســكاكة ( ، )40-Eshel,H.,1995,pp.37ويعتقــد أن موقــع قمـران قــد متــت ســكناه
قبــل االيســينيني  ،فهــو أصــا مدينــة عمــورة (التكويــن  ،إصحــاح  ، 13آيــة . ) 10
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
يف بيــت لحــم يعــرف باســم كانــدو ( عثــان  ، 1996 ،ص  ، ) 11وهــي مكتوبــة
باآلراميــة والعربيــة واليونانيــة القدميــة  .كانــت محفوظــة عــى شــكل لفائــف كتانيــة
موضوعــة يف أواين فخاريــة كبــرة ( املوســوعة الفلســطينية  ،ج ، 1ص. ) 357-56
*أســفار ابوكريفيــة  :مــن ابوكريفــا والتــي تعنــي حرفيــا مخفــي أو غامــض  ،أو
هــي األســفار القانونيــة الثانيــة  ،وهــي  13ســفرا تحويهــا الرتجمــة الســبعينية (
اليونانيــة للتــوراة )  ،كــا يشــر ابوكريفــا إىل أعــال مامثلــة تخــص العهــد الجديــد .
واســفاراالبوكريفا ليســت وحــي الهــي بنظــر اليهــود والربوتســتانت  ،لــذا اعتــرت
مالحــق لألســفار القانونيــة للعهديــن القديــم والجديــد .
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( شكل )3
(شكل ) 2
شكل  : 2محمد ذيب ومحمد حامد من عرب التعامرة اللذان اكتشفا املخطوطات ( نقال عن  :فريدمان وكولكن  ، 2009 ،ص. ) 22
شكل  : 3أحد الجرار الفخارية التي استخدمت لحفظ املخطوطات يف قمران ( نقال عن  :فريدمان وكولكن  ، 2009 ،ص) 48

ومــن الواضــح اآلن أن أول مجموعــة مــن املخطوطــات تــم بيعهــا إىل مطــران
الرسيــان يف القــدس (مــار اثناســيوس يشــوع صموئيــل)  ،ثــم وصلــت إىل جهــات
إرسائيليــة مبســاعدة الســفارة األمريكيــة ( العيســة  ،2003،ص ، ) 33فهــي قطــع
مــن الــردي والجلــد والنحــاس حيــث كانــت أجـزاء مــن كتــب كاملــة بصــورة لفائــف
تنســب لأليســينيني تلــك الطائفــة اليهوديــة التــي ســكنت كهــوف قمـران (فريدمــان
وكولكــن  ،2009 ،ص ، )6لكنهــا وصلتنــا عــى شــكل جــذاذات صغــرة باليــة األطـراف
غالبــا بســب عوامــل عديــدة ســاهمت يف تلفهــا  .وكتــب معظمهــا بالعربيــة التــي
كانــت لغــة مقدســة اســتخدمت لكتابــة املواضيــع الدينيــة رغــم أن اآلراميــة كانــت
اللغــة الرئيســة آنــذاك  .أمــا الخــط املســتخدم يف كتابــة العربيــة فهــو الخــط اآلرامــي
املربــع الشــكل  ،بينــا كان ســفر التكويــن االبوكريفــي مكتوبــا باآلراميــة  ،أمــا
اليونانيــة فاســتخدمت لكتابــة بعــض أســاء األماكــن ( فريدمــان وكولكــن ،2009 ،
ص ) 11-10واىل جانــب اآلراميــة والعربيــة واليونانيــة والالتينيــة وجــدت جــذادة
بالعربيــة ( دراســات  ، 2012 ،ص . ) 6وهــذا يدعونــا للتســاؤل عــن طبيعــة وشــكل
العربيــة يف تلــك الفــرة املبكــرة التــي دونــت فيهــا املخطوطــات  ،إضافــة إىل عــدم
شــيوع العربيــة آنــذاك  .حيــث ميكــن تصنيــف مخطوطــات قمـران بطــرق مختلفــة
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تبعــا لفهــم كل دا رس لهــا  ،لــذا نجــد عــى ســبيل املثــال أن Devorah Dimant
اقرتحــت تصنيفهــا يف ثــاث مجموعــات هــي مخطوطــات توراتيــة  ،ومخطوطــات
تحتــوي عــى مصطلحــات ذات عالقــة بجامعــة قمـران  ،وأخــرى ال تشــتمل عــى تلــك
املصطلحــات  .أمــا جــودي ماغنــس فقســمتها إىل أدب تــورايت  ،ونصــوص أو مؤلفــات
طائفيــة  ،ومؤلفــات ليســت توراتيــة وال طائفيــة  .لــذا ميكــن وصفهــا باملجموعــة
املنتقــاة مــن املؤلفــات  ،أي متثــل مكتبــة دينيــة (ماغنــس  ، 2012ص. ) 46

تاريخ المخطوطات:

إن جميــع األبحــاث ترجعهــا إىل الفــرة الزمنيــة املمتــدة مــن بدايــات القــرن
الثالــث قبــل امليــاد إىل أواخــر القــرن األول امليــادي  ،واعتمــد الباحثــون يف تأريخهــا
إىل جانــب الجلــد عــى الحــر ولغــة املخطوطــات ونصوصهــا (العابــدي ،2011 ،
ص . ) 168وقــد حــدد وليــم الربايــت املختــص يف الخطــوط القدميــة تاريخهــا إىل
القــرن األول قبــل امليــاد (ولبــي و مطــر  ، 1957 ،ص . ) 39ومــن الجديــر ذكــره أن
جميــع الدراســات املتعلقــة بهــا مل تخــرج عــن تلــك الحقبــة الزمنيــة مــا يوحــي
بإجــاع حــول تاريخهــا وفــرة تدوينهــا .

محتوى المخطوطات :

رغــم أنهــا مل تكــن معنونــة لكــن الدراســات أوضحــت أنهــا أســفار اصليــة مــن
التــوراة إىل جانــب مدونــات أدبيــة منوعــة  ،وبشــكل عــام فإنهــا احتــوت :
•كتــاب النبــي اشــعيا :مــدون بخــط عــري قديــم  ،وهــو أقــدم ملــف للتــوراة
العربيــة  ،ويشــبه إىل حــد كبــر ســفر اشــعيا املألــوف .
•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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الجامعــة هــي كل إرسائيــل (العابــدي  ،2011 ،ص . )209
•مخطــوط المــك باآلراميــة  :يتنــاول تعليــات إلدارة الحــرب بــن أســباط الوي
ويهــوذا وبنيامــن – أبنــاء النــور – واألدوميني واملؤابيني والعمونيني والفلســطينيني
واإلغريــق – أبنــاء الظــام .
•مزامري التسبيح والشكران :
•قطــع أخــرى مــن أســفار متنوعــة  :مبــا فيهــا االبوكريفيــة إىل جانــب كتابــات
تتعلــق مبذهــب ســكان قم ـران .
•الوثيقــة الدمشــقية  :تبــن التشــابه مــع كتابــات االيســينيني (  150ق.م –
68م) ،عــر عليهــا يف كنيــس يهــودي بالجيــزة  ،تخــص جامعــة اعتقــدت أن
اللــه أرســل لهــم معلــم الحــق ليخلصهــم مــن ذنوبهــم  ،وســموا أنفســهم أبنــاء
العهــد الجديــد ( املوســوعة الفلســطينية  ،ج ، 1ص . ) 357وهــي كتــاب األحــكام
اإلضافيــة لطائفــة االيســينيني والتــي وجــدت يف قمــران عــى شــكل لفيفــة ،
يحــث الجــزء األول منهــا الجامعــة عــى التأمــل يف الــدروس املســتقاة مــن تاريــخ
إرسائيــل  ،لتجنــب مصــر األرشار املرتديــن  ،أمــا الجــزء الثــاين  ،فهــو أحــكام
ضبــط العضويــة ( فريدمــان وكولكــن  ، 2009 ،ص. ) 156
•إن أهمهــا املخطوطــات النحاســية التــي أشــار إليهــا البعــض كعفيــف بهنــي بأنهــا
تحــوي معلومــات عــن كنــوز ذهبيــة وفضيــة ضخمــة تقــدر ب  58طنــا (ماغنــس ،
 ، 2012ص  ، ) 35خاصــة اللفيفــة النحاســية  3Q15مــن الكهــف الثالــث .
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• حيــث تنبــع تلــك التســاؤالت مــن طبيعــة تلــك الجامعــة ومعتقداتهــا املرتكــزة
عــى التقشــف والزهــد واالبتعــاد عــن كل أمنــاط الحيــاة املاديــة  .وهــذا أدى
إىل جــدل واســع حــول كونهــا حقيقيــة أو وهميــة أو الــذي أودعهــا يف أمكنتهــا
املحــددة املنتــرة مــن الجنــوب للشــال ومتــى تــم ذلــك ؟ كــا أن الخالفــات
يف تقديــر حجــم الكنــوز املذكــورة ؟ وهــل أن جامعــة متقشــفة متلــك مثــل هــذه
الكنــوز ؟ .
•إن مــا تــم الكشــف عنــه مــن مخطوطــات يف خربــة الداليــة ســنة 1962م مــن
قبــل بــدو التعامــرة يتحــدث حســب مــا نرشتــه مجلــة التاميــز األمريكيــة ســنة
1966م عــن ثــورة الســامريني ضــد االســكندر املقــدوين ســنة 332ق.م الــذي
احتــل الســامرة وحــارص بعضهــم يف كهــوف وادي الداليــة بــن أريحــا وعقربــا
وتــم إشــعال النـران عــى مدخــل إحــدى الكهــوف فاختنــق الســامريون وبقيــت
جثثهــم عــى حالهــا إىل أن تــم اكتشــاف املنطقــة حديثــا واىل جانبهــا حــي
وفخــار وبــردي يحــوي كتابــات عــن ســندات متلــك وعقــود وزواج ( العيســة ،
 ،2003ص . ) 26وهــذا يقودنــا للبحــث حــول شــكل العالقــة التــي كانــت بــن
الســامريني واليهــود خاصــة األيســينيني منهــم  ،األمــر الــذي دعاهــم إىل تدويــن
أخبارهــم واالهتــام بهــم  ،هــل كان ذلــك تعاطفــا معهــم أم لتقــارب يف منــط
العقيــدة بينهــا ؟ .

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
ليــس فقــط مــن خــال تقديــم القرابــن وإمنــا بعزمهــم عــى التســامي بأفكارهــم
(فــرم  ، 2006 ،ص . ) 14-13ويبــدو عــدم وجــود اتفــاق بــن الباحثــن عــى كلمــة
تــدل عليهــم  ،لكــن توجــد إشــارة قويــة لعالقتهــم بتالميــذ النبــي اشــعيا الذيــن
انفصلــوا عــن يهــود املعبــد النتظــار املخلــص يــوم القيامــة  .حيــث أن اســم اشــعيا
بالعربيــة ( يشــع يــا ) و ( يســوع ) والتــي تعنــي خــاص الــرب  ،كــا أن اســم يســوع
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باليونانيــة يكتــب ايســو ( عثــان  ، 1996 ،ص . ) 19وميكــن القــول أنهــم طائفــة
يهوديــة متصوفــة ظهــروا بالفــرة ( 150ق.م – 68م ) وســكنوا كهــوف قمـران هربــا
مــن حيــاة املــدن عنــد اليهــود والرومــان  ،وكانــت معيشــتهم أضيــق مــن معيشــة
جامعــة الفريســيني اليهوديــة  .واهتمــوا باستنســاخ األســفار املقدســة ( املوســوعة
الفلســطينية  ،ج ،1ص. ) 357
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 الصح ـراء  ،والتشــارك يف املمتلــكات  ،ووجــود قوانــن وأنظمــة
صارمــة  ،خاصــة عــدم ذكــر النســاء بشــكل كبــر واألطفــال  ،إىل وجــود نــوع مــن
الرهبنــة ســبق الرهبنــة املســيحية (شــولر  ، 2000 ،ص  . ) 6ويــرى البعــض أن يوحنــا
املعمــدان كان واحــدا منهــم  ،وان عالقــة معينــة ربطتهــم باملســيح  .لكــن وليــم بــروا
نــي يــرى أنهــم تبنــوا املعمــدان وهــو طفــل وهــذا كان مــن عاداتهــم  .فقــد أشــار
العــامل دوبــون ســومري يف جريــدة الفيجــارو ســنة  1950م أن املســيح ليــس إال معلــم
العدالــة \ الصــاح – رئيــس طائفــة االيســينيني  ،وأيــده العــامل اللغــرو الــذي ســاهم
بفــك رمــوز اللفائــف وقراءتهــا وأوضــح التقــارب الشــديد بــن ادبياتهــا واملســيحية
يف بدايتهــا (العيســة  ،2003 ،ص  . ) 90-88لقــد كانــت عالقتهــم قويــة بامليــاه مــن
حيــث النظافــة الجســدية والنفســية مــا دعــا البعــض تســميتهم املغتســلني فكانــوا
يتغطســون بالربكــة يف قمـران مبــا يشــبه التعميــد املســيحي  ،وألنهــم كانــوا يلبســون
الفــرد قميصــا ابيضــا وصنــدال ويتمنطــق بحبــل تــم تســميتهم األخــوة البيــض (
 . )61-Bamgarten,A.,1997,pp.53وكانــوا يتناولــون الخبــز والخمــر كرمــز مقــدس
متامــا مــا اســتخدمه املســيح مــن رمــز خاصــة يف ليلــة العشــاء األخــر ،فــكان رشب
النبيــذ شــائعا عندهــم ( ،)Broshi,M.,1984,p.32وكان لهــم مراكــز تســمى املغــر
الســتقبال الغربــاء واملحتاجــن واملســافرين تكــون قــرب املــدن ومنهــا املغــارة التــي
ولــد فيهــا املســيح وبقيــت تحــت رعايتهــم  .هــذا بالرغــم مــن وجــود طــرف آخــر
مــن الباحثــن يرفــض كل إشــارات الربــط بينهــم واملســيح مثــل األب الدكتــور بيــر
مــدروس وهــو رجــل ديــن متشــدد إىل جانــب كــال الصليبــي ( العيســة ،2003 ،
ص . ) 100ومــا يجــدر ذكــره عــدم وجــود أي يشء يف قمـران ميكن تســميته مســيحيا
صحيحــا  ،ورغــم معــارصة املعمــدان واملســيح لتلــك الفــرة  ،لكــن ال توجــد مــادة أو

125

مخطــوط يبــن أي متــاس مبــارش بــن الحركتــن الدينيتــن  ،وكل مــا وجــد ال يتعــدى
كونــه متاثــل أو تشــابه أديب وعقائــدي (تريفــر  ، 1965 ،ص . )196إن الغــرض الــذي
وجــدت الجامعــة مــن اجلــه يكمــن يف الحفــاظ عــى األمانــة واإلخــاص للوطــن ،
والتكفــر عــن العــداوة  ،ورشح الرشيعــة ( العابــدي  ، 2011 ،ص  . ) 184إن ســكان
أو جامعــة قمـران اعتقــدوا بقــوة أنهــم مختــاري اللــه  ،كأعضــاء يف الشــعب املختــار
وكأبنــاء النــور  ،وأنهــم شــعب اللــه  ،دخلــوا أعضــاء يف الجامعــة التــي اعتقــدت
مبعلــم الحــق  ،كمفــر وملهــم لــأرسار اإللهيــة  ،وان رجاءهــم كان التطهــر مــن كل
رش بــروح الحــق  ،وان ينعمــوا بالســعادة األبديــة قريبــن مــن اللــه  .ومــن جهــة
أخــرى يــرى شــوب ســان مــا ذكــر يف مخطوطــات البحــر امليــت يجــب أن يكــون
عــن طائفــة الصدوقيــن  ،وهــي الفئــة التــي ظهــرت بــن الكهنــة يف القــرن الســابق
للمســيح ( العابــدي  ، 2011،ص . ) 211-208
وفيــا يتعلــق بعالقــة املخطوطــات مبوقــع قمـران وهويــة الجامعــة التــي ســكنتها
فــان الــرأي األكــر ترجيحــا أنهــا كانــت ملــكا للجامعــة التــي أقامــت يف قم ـران ،
وهنــا نجــد  Avi Yonahيصــف قمــران بديــر لطائفــة البحــر امليــت ويذكرهــا
باســم « متصــاد حســيديم « مبعنــى حصــن الورعــن ))Avi-Yonah,M.,1976,p.80
 .وهنــاك مــن اعتــر قمــران ضيعــة احتــوت مجموعــة محــدودة مــن النــاس
كانــت تعيــش حيــاة خاصــة متميــزة عــن غريهــا مــن الناحيــة العقائديــة
( )Herschfeld,Y.,1988,P.161أو أنهــا كانــت فيــا ريفيــة اســتولت عليهــا جامعــة
االيســينيني ( ، )73-Magness,J.,1996,PP.72إىل جانــب ذلــك نجــد هنــاك مــن يــرى
بأنهــا كانــت مســتودعا تجاريــا للبضائــع (  )Crown,A.,1994,p.73نظ ـرا ملوقعهــا
ذات األهميــة الكبــرة بــن مناطــق فلســطني واألردن وتنــوع العنــارص التجاريــة فيهــا
 .وان الــرأي الــذي جعــل أعضــاء طائفــة قم ـران مــن األيســينيني  ،أو أنهــم وثيقــي
الصلــة بهــم يقــوم عــى ثــاث معطيــات رئيســة هــي :
1.1عــدم وجــود موقــع آخــر غــر قم ـران ميكــن أن يتطابــق مــع املســتوطنة التــي
أشــار إليهــا املــؤرخ الرومــاين بلينــي بــن أريحــا وعــن جــدي .
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2.2كان نشــاط االيســينيني مــن الناحيــة التاريخيــة وتبعــا لروايــة املــؤرخ اليهــودي
يوســيفوس بــن يوناثــان املــكايب  150ق.م والحــرب اليهوديــة األوىل  70-66م ،
وهــذا يتطابــق مــع تاريــخ احتــال االيســينيني لقمـران .
3.3وجــود التشــابه يف الحيــاة العامــة  ،والتنظيــم والعــادات يجعــل تطابــق الكتلتــن
ممكنــا ومقبــوال إىل حــد مــا (فــرم  ، 2006 ،ص. ) 111
هــذا بالرغــم مــا يــراه غودمــان مــن أن جامعــة قمــران ال متثــل األيســينيني
املوصوفــن يف املصــادر القدميــة (. )166-Goodman,M.,1995,PP.161ويبــدو
أن هنــاك مــن العلــاء مــن يوافقــه الــرأي  ،ويــرون بطائفــة الصدوقيــن* أو
الفريســيني** مــن اليهــود أنهــم األقــرب لذلــك  .ويعتــر ييجــال ياديــن أول مــن
حــاول تغيــر طبيعــة جامعــة املخطوطــات  ،حيــث جعلهــم مــن غــاة املدافعــن عــن
املعبــد وكهنتــه وليســوا منشــقني عنهــم كــا يتفــق عليــه .وهــذا مــن اجــل تحويــل
مخطوطــات قمـران مــن دليــل عــى فشــل يهوديــة الكهنــة وحكمهــم لتصبــح رمـزا
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قوميــا لبطولتهــم ضــد الرومــان  ،ومــن جهــة أخــرى قامــت هيئــة اآلثــار اإلرسائيليــة
بإســكات مــن تبقــى مــن اللجنــة الثامنيــة التــي شــكلتها الحكومــة األردنيــة يف
الخمســينيات مــن القــرن املــايض خاصــة األب ميليــك وجــون اســروجنيل حتــى ال
يتحدثــوا نهائيــا عــن املخطوطــات أو االع ـراض عــى منشــوراتها التــي تهــدف ملــزج
مخطوطــات قم ـران مــع مخطوطــات املاســادا مــن اجــل تغيــر طبيعــة الجامعــة (
عثــان  ، 1996 ،ص  ، ) 113-112ونســتدل مــن ذلــك كلــه كيــف اســتطاع العلــاء
اليهــود ومؤسســاتهم يف تحويــل اكــر حلــم للتعــرف عــى حقيقــة أحــداث بدايــة
التاريــخ املســيحي  ،إىل اكــر مــروع لتزويــر حقائــق التاريــخ  .ومــن جهــة أخــرى
ال ميكــن القــول أن كل املخطوطــات دونــت يف مــكان واحــد ( قمـران )  ،بــل األرجــح
أنهــا مــن أماكــن أخــرى قريبــة منهــا قــي تلــك املنطقــة(Magness,J. ,2002,PP.
 .)79- 81مثــل وادي املربعــات ووادي الداليــة وكتــف أريحــا ومصــدة وعــن جــدي
وخربــة املــرد ( دراســات  ، 2012 ،ص. ) 6
* طائفــة تكونــت مــن جامعــة الكهنــة وعرفــت باســم ( صدوقيــم ) وكانــت تضــم
التجــار واالرســتقراطيني عامــة  ،وكانــوا يتحكمــوا بالشــعب لتحكمهــم يف العبــادة،
وكانــوا يطبقــون نصــوص التــوراة بشــكل حــريف دون الحاجــة الســتخدام العقــل
واملنطــق  ،ومل يؤمنــوا بالخلــود والبعــث والحســاب والجــن واملالئكــة .
* * طائفــة يهوديــة ظهــرت بســبب الخــاف بــن االيســينيني والصدوقيــن  ،وكانــوا
يؤمنــون بالقدريــة وفكــرة الحلــول أو عــودة الــروح يف جســد آخــر  .واتفقــوا مــع
الصدوقيــن يف فكرتهــم عــن شــخص املســيح ودوره  ،لكنهــم اختلفــوا مــع االيســينيني
يف دعوتهــم .
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أهمية المخطوطات :

نســتدل منهــا مــدى اهتاممهــم مبــواد الكتابــة كالجلــد والــردي  ،حيــث جعلوهــا
بشــكل لفائــف  ،واســتخدموا حـرا 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
عــى الوجــه الثــاين  ،كــا كانــت األعــال القصــرة كالرســائل تكتــب عــى جــذاذات
صغــرة مــن الجلــد أو الــردي أو الخشــب أوالفخــار ( فــرم  ، 2006 ،ص. ) 45
كــا أنهــا وفــرت معلومــات للدراســة املقارنــة مــع النصــوص املتداولــة للعهــد
القديــم  ،ولدراســة العهــد الجديــد  .وكانــت مدونــة بلغتهــا األصليــة  .ورغــم أنهــا
أقــدم بحــوايل  1000ســنة مــن أقــدم مخطوطــات للعهــد
القديــم معروفــة مــن قبــل  ،لكنهــا تختلــف عنهــا يف عــدة مواقــع ومواضيــع (
املوســوعة الفلســطينية ،ج ،1ص. ) 358 - 357

ومــن جهــة أخــرى فإنهــا تنقلنــا إىل زمــن اقــرب مــا يكــون إىل الوقــت الــذي كتــب
فيــه العهــد القديــم فعليــا  .وتربطنــا بالفــرة التــي تشــكلت فيهــا الديانتــان اليهوديــة
واملســيحية يف الــرق القديــم  ،فهــي متثــل أيضــا انتقــاال مذهــا بــن ديانــة العهــد
القديــم القدميــة واليهوديــة الحربيــة ( وهــي التيــار الســائد اآلن والتــي تعتمــد يف
مصادرهــا عــى التــوراة والتلمــود )  .مــع أن بعضهــا تكشــف لنــا عــن شــكل مختلــف
لليهوديــة مل يبــق بعــد دمــار الهيــكل الثــاين ســنة  70م ( فريدمــان وكولكــن ،2009،
ص . ) 8-7هــذا الدمــار الــذي كان بواســطة القائــد الرومــاين تيطــس لقمــع ثــورة
اليهــود .
إن أهميتهــا الكــرى تكمــن يف ذكــر اســم رســولنا الكريــم كــا ورد يف ســفر اخنــوخ
ويف املجلــد الثــاين مــن مخطوطــات قمــران (-www.eld3wah.net\mokdmat\7
 . ) 39htmويف املجلــد الثالــث مــن مخطوطــات قم ـران يــرد الحديــث عــن خاتــم
النبــوة وتاريــخ ميــاده وأنــه مــن نســل إبراهيــم  ،ويف نفــس الوقــت يخــرج مــن
وســط املرشكــن الذيــن يكذبونــه ويحاربونــه يف أول أمــر ثــم يتبعونــه  ،وهــو محــرر
أبنــاء إبراهيــم مــن الوثنيــة ( quran – m. com\container.php?fun=artview
. ) 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 والتغيـرات .
•تبــن أن العربيــة كانــت لغــة حيــة يف التأليــف ويف الخطــاب إىل حــد مــا  ،ومل
تســتبدل باآلراميــة كليــا.
•املذهــل يف اكتشــافها مــن فــرة 100ق.م هــو ليــس قدمهــا فهنــاك وثائــق مرصية
وبابليــة عــى الــردي وجــدران املعابــد والقصــور والرقــم الطينيــة أقــدم منهــا
بكثــر  ،بــل الن املخطوطــات يف فلســطني مل تصمــد مــا قبــل  1000م .
•كــا أن معظــم نصوصهــا ذات صبغــة دينيــة بعكــس البابليــة ذات الصبغــة
الدنيويــة كصكــوك البيــع ووصــوالت الرضائــب .
•إن املخطوطــات تعكــس لنــا الرصاعــات املريــرة حــول الكهانــة والهيــكل وتفســر
التــوراة والتقويــم.
•تــدور مــن خاللهــا تكهنــات عديــدة حــول العالقــة بينهــا واأليســينيني واملســيحية
واملســيح (شــولر ، 2000،ص . ) 20-4
•يظــن البعــض أن مــا عــر عليــه يدحــض اليهوديــة املعروفــة اآلن  ،مــن واقــع
أن يهوديــة املخطوطــات واأليســينيني هــي يهوديــة ( معــارصة ) .ويف ذلــك
يقــول عــامل اآلثــار اإلرسائيــي اهــارون كمبيســي « إذا قبلنــا بيهوديــة جامعــة
قم ـران  ،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 ،ص. )29-28
•كان الدفــن يف قمـران مختلفــا عــن فــرة الهيــكل الثــاين ( الدفــن العائــي ) حيــث
دفنــوا يف قبــور جرييــة بعمــق مرتيــن ويوضــع جثــان واحــد يف القــر فقــط ،
وكانــت اغلبهــا باتجــاه شــايل – جنــويب حتــى يكــون امليــت مســتعدا للبعــث
باتجــاه الشــال  ،أي موضــع الفــردوس كــا جــاء يف ســفر اخنــوخ ( شــولر
 ،2000،ص. ) 122
•إن مخطوطــات قمـران تشــهد بوضــوح عــى تحريــف اليهــود لكتبهــم الدينيــة،
ومــن األدلــة عــى ذلــك مــاورد يف ســفر صموئيــل األول يف اإلصحــاح الحــادي
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عــر وتحديــدا يف اآليــة الثامنــة وفقــا للنــص املاســوري* « وعدهــم يف بــازق
فــكان بنــو إرسائيــل ثــاث مئــة ألــف ورجــال يهــوذا ثالثــن الفــا «  ،يف حــن
نجــد ان مخطوطــات قمـران تفنــد ذلــك  ،رغــم ادعائهــم أنهــا تشــهد عــى دقــة
العهــد القديــم  ،فقــد ورد النــص يف مخطوطــة مــن قمــران مــن الكهــف الرابــع
ورقمهــا ( . ) 26-Cross,F.M.,1953,PP.15 ( )51ومنهــا يتضــح االختالفــات الكثــرة
جــدا بينهــا رغــم افتخــار الكنيســة بهــا  .إضافــة إىل ذلك نجــد ان الرتجمة الســبعينية
والالتينيــة القدميــة واملــؤرخ اليهــودي فالفيــوس يوســيفوس الــذي يفخــرون بشــهادته
للعهــد القديــم تؤكــد جميعهــا مــا جــاءت بــه مخطوطــات قمـران .
*النــص املاســوري أو املاســورايت مــن الجــذر( م س ر) مبعنــى نقــل أو أوصــل  ،أمــا
اصطالحــا فتعنــي التقليــد  .حيــث أن الكتبــة الذيــن اخــذوا عــى عاتقهــم تحديــد
نســخة موحــدة للعــد القديــم وتشــكيلها وتنقيطهــا لحســم الخالفــات  .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
الفلســطينيني اســمه جليــات مــن جــت  ،وكان طولــه ســت اذرع وش ـرا «  ،يف
حــن ان النــص الســبعيني يقــول أن جليــات كان طولــه أربعــة اذرع  ،وهــذا
مــا ذكــره أيضــا املــؤرخ فالفيــوس يوســيفوس  .لــذا جــاءت مكتشــفات قم ـران
يف املخطوطــة  4Q51لتؤكــد النــص الســبعيني وشــهادة يوســيفوس وتفنــد مــا
ادعتــه املاســورا (  . ) www. Elforkan.comوهــذا كلــه كفيــل بــان يوضــح أن
شــهادة مخطوطــات قم ـران عــى دقــة العهــد القديــم  ،مجــرد أســطورة ليــس
إال  .ويتناقــض متامــا مــع مــا زعمــه وليــم الربايــت أن هــذا االكتشــاف ســيجعل
جميــع الكتــب التــي تتحــدث عــن خلفيــة العهــد الجديــد وعــن نقــد نصــوص
العهــد القديــم وتفســره قدميــة مهجــورة (. ) Albright,F.W., 1948,P.3
•الجــدل والخــاف حولهــا بــن الغــرب وإرسائيــل مــا زال قامئــا إىل درجــة وجــود
اتفــاق بــن إرسائيــل والفاتيــكان عــى حظــر الكشــف عــن نصوصهــا ألنهــا ال
تتفــق مــع العقائــد الرســمية للديانتــن اليهوديــة واملســيحية  .وقــد وصــل األمــر
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إىل أن مجلــة اآلثــار األمريكيــة BIBLICAL ARCHAEOLOGY REVIEW
يف عددهــا الصــادر يف حزيـران  1989م بلســان رئيــس تحريرهــا هرشــل شــانكس
اتهامهــا للحكومــة اإلرسائيليــة وبعــض الباحثــن بالتآمر بالســكوت عــى نصوصها،
وقــد مــا طلــت إرسائيــل بأكــر مــن موعــد وتاريــخ لنرشهــا دون جــدوى كــا
هــو بالنســبة لســنة 1997م ( العيســة  ، 2003 ،ص . ) 91اال أن الســبب الرئيــي
الــذي يقلــق الفاتيــكان يتعلــق بتااريــخ ظهــور املســيح  ،وليــس باالعتقــادات
املســيحية ذاتهــا  ،ألنهــم يزعمــون حصولهــم عــى الســيادة والتفويــض مــن
املســيح نفســه  ،مــا يعطيهــم الحــق يف اصــدار االحــكام باســمه  ،وذلــك بنــاء
عــى مــا نــروه منــذ القــرن الثالــث امليــادي بــأن بطــرس أحــر لهــم يف رومــا
ذاك التفويــض  .وبالتــايل اذا مــا شــهدت املخطوطــات ان املســيح عــاش يف فــرة
ســابقة  ،فــان ادعاءهــم يســقط ( عثــان  ، 1996 ،ص . ) 114-113
•يذكــر يوجــن اولريــش انــه ال يوجــد عهــد قديــم يف القــرن األول قبــل امليــاد أو
القــرن األول امليــادي يف قمـران أو غريهــا . ) ) Ulrich,E., 2001, P. 51
•تعــرض تطــور الكتابــة العــري يف دور االنتقــال  ،لــذا تظهــر فيهــا خصائــص
ظهــرت يف كتابــة الكتــب املتأخــرة مــن العهــد القديــم  ،خاصــة يف ســفر األخبــار
األول والثــاين وعــزرا ونحميــا (العابــدي  ، 2011 ،ص.) 239
•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
وقائــع تاريخيــة واســتعارات وتعابــر مجازيــة  ،وســلوك أديب ومراســيم دينيــة
كانــت عنــد جامعــة قم ـران (ولبــي و مطــر ، 1957 ،ص  .)73 -71فقــد أمكــن
التعــرف مــن خاللهــا عــى الكثــر مــن مبــادئ وتعاليــم جامعــة قمـران واالطــاع
عــى منــط حياتهــا والــذي اتصــف بالزهــد يف فــرة معــارصة ليوحنــا املعمــدان
واملســيح عليــه الســام (ولبــي ومطــر  ، 1957 ،ص. ) 42-41
•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 ،ص. ) 193
•خالفــا ملــا ورد يف ســفر امللــوك الثــاين الــذي يتهــم الســامريني أنهــم ابتعــدوا عــن
العقيــدة اليهوديــة بتأثــر الفتــح اآلشــوري ســنة  700ق  .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،ص. ) 296
•إن طائفــة قم ـران انتهــت بعكــس املســيحية التــي اســتمرت  ،وذلــك بســبب
ضيــق أفــق إميــان الطائفــة  ،لــذا ليــس رضوريــا التشــديد عــى نقــاط الشــبه بــن
الطائفــة واملســيحية (تريفــر  ، 1965 ،ص. ) 198
•ميكــن القــول أن املســيحية كانــت اقــرب يف أصلهــا إىل فئــة قم ـران يف تركيبهــا
واتجاههــا وعقيدتهــا وحتــى روحهــا منهــا إىل اليهوديــة األصليــة يف القــرن األول
(تريفــر  ، 1965 ،ص. ) 204

ما ذا حل بالمخطوطات :

•تم تهريب بعضها واالتجار بها بصورة غري رشعية .
•متلكــت إرسائيــل بالــراء واإلرهــاب بعضهــا مــن خــال عرضهــا للبيــع غــر
املــروع بأمريــكا  .فحصلــت بذلــك عــى املخطوطــات الســبع األوىل التــى
اكتشــفها الراعــي التعمــري .
•متلكــت األردن بالقانــون ســنة  1957مــا 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
مــن مثانيــة علــاء أجانــب برئاســة األب ديفــو لدراســتها ونــر محتوياتهــا ،
وبعــد مــوت ســتة أعضــاء منهــا حاولــت املؤسســة اإلرسائيليــة إســكاتهم نهائيــا
وإبعادهــم عــن كل مــا يتعلــق بهــا .
•عرضت الحكومة األردنية بعضها يف بعض املتاحف بأمريكا وكندا وانجلرتا .
•نقلــت إرسائيــل ســنة  1967كثــرا منهــا إىل الداخــل بدعــوى الحفــاظ عليهــا
مؤقتــا  ،وبشــكل يتناقــض مــع اتفاقيــة الهــاي لســنة 1954م لحاميــة املمتلــكات
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الثقافيــة يف حالــة الن ـزاع املســلح (املوســوعة الفلســطينية  ،ج ، 1ص. ) 358
•مل يتــم نــر تقريــر علمــي عــن تنقيبــات دوفــو مــا يشــكل مشــكلة كبــرة
باملخطوطــات  ،رغــم أن املتعــارف عليــه يف إرسائيــل بامتــاك املــادة املكتشــفة
بالتنقيبــات  ،ويف حالــة مــوت املنقــب تــؤول ملكيتهــا للمؤسســة التــي ينتمــي
إليهــا  ،متامــا كــا حصــل مــع ييغــال ياديــن الــذي ورثتــه الجامعــة العربيــة
بالقــدس  .وال يســمح ألي شــخص الوصــول إىل ســجالت دوفــو غــر املنشــورة
واملحفوظــة يف متحــف روكفلــر بالقــدس (ماغنــس  ،2012 ،ص . ) 5-4

النتائج و التوصيات - :

•أيــن املطالبــة الفلســطينية باســتعادتها مــن خــال املفاوضــات واملؤسســات
الدوليــة رغــم االعــراف الــدويل باألحقيــة الفلســطينية لهــا ؟ .
•وأيــن دور وســائل اإلعــام الفلســطينية خاصــة والعربيــة عامــة يف التعريــف
بأهميتهــا وإلقــاء الضــوء عليهــا وفضــح كل مــن عمــل أو ســاهم بتهريبهــا أو
إخفــاء ترجامتهــا خاصــة الجانــب اإلرسائيــي ابتــداء مــن اليعــازار ســوكنيك
وييجــال ياديــن وحتــى اليــوم ؟ .
•لقــد ســببت املخطوطــات قلقــا شــديدا لليهــود واملســيحيني نظـرا ملــا قد تكشــفه
مــن تبديــل و تغيــر ســواء يف حقائــق التاريــخ القديــم أو يف تفســر النصــوص
الدينيــة ويف مغزاهــا  ،مــا أدى اىل إيقــاف نرشهــا .
•كانــت الجـرار الفخاريــة التــي احتــوت املخطوطــات اســطوانية الشــكل وبارتفــاع
نصــف مــر تقريبــا ومســطحة باألعــى واألســفل  ،مــا يوحــي بتأثــر مــري
انتــر خــال القرنــن الســابقني للعــر املســيحي  ،حيــث أن شــكل الجــرار
ونظــام حفــظ املخطوطــات بداخلهــا مأخــوذ عــن العــادات املرصيــة منــذ زمــن
الفرعــون رمســيس األول يف األرسة العرشيــن واســتمر حتــى القــرن التاســع
امليــادي .
•إن إرسائيــل خالفــت اتفاقيــة الهــاي لســنة 1954م التــي تنــص عــى حاميــة
املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة النــزاع املســلح فاســتولت عليهــا ونقلتهــا مــن
املتحــف الفلســطيني بالقــدس الرشقيــة إىل متحــف معبــد الكتــاب يف القــدس
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الغربيــة  ،والــذي تعمــدت يف تصميمــه أن يكــون عــى شــكل غطــاء جــرة
مخطوطــات البحــر امليــت  ،مــا يــدل عــى مــدى اهتاممهــم باملخطوطــات .
•يعتــر اإلرسائيليــون املخطوطــات حالــة خاصــة واســتثنائية وبعيــدة عــن أحــكام
اتفاقيــة الهــاي لســنة 1954م واملتعلقــة بحاميــة املمتلــكات الثقافيــة يف
أوقــات الحــروب والنزاعــات املســلحة  ،ورغــم أن مفاوضــات أوســلو الثانيــة
ســنة 1995م اشــتملت البحــث يف قضيــة املمتلــكات الثقافيــة ومنهــا املتحــف
الوطنــي الفلســطيني ومخطوطــات البحــر امليــت إال أنهــا مل تتوصــل إىل اتفــاق
عــى االقرتاحــات املختلفــة كإعارتهــا إلرسائيــل  99ســنة أو تقاســم امللكيــة وحــق
االســتخدام .
•مقاطعــة املعــارض واملؤمت ـرات التــي تنظمهــا إرسائيــل والــدول املتعاونــة معهــا
فيــا يخــص الــراث الفلســطيني والعــريب والضغــط عــى املنظــات الدوليــة
ومجلــس املتاحــف العاملــي واتحــاد األثريــن الدوليــن يف هــذا االتجــاه .
•تكمــن أهميتهــا يف الكشــف عــن االختالفــات بــن النصــوص املكتشــفة وبــن
املعروفــة حاليــا ،وهــذا هــو الــر الــذي تتهــم بــه إرسائيــل مــن خاللــه مبحاولــة
إخفــاء مضمــون مــا تــم الكشــف عنــه  .فيالحــظ عــدم وجــود بعــض النصــوص
يف املخطوطــات مــن قمـران مثــل ســفر استريبشــكل متعمــد  ،وكذلــك ال يوجــد
ســفر يهوديــت وســفر املكابيــن األول والســبب يف أنهــا يحتويــان نزعــة منارصة
للحشــمونيني .
•يجــب إعــادة النظــر اليــوم مبــا كان شــائعا ومتــداوال بــأن مخطوطــات البحــر
امليــت تســاعدنا يف فهــم الطائفــة اليهوديــة الصغــرة املنعزلــة والتــي ســكنت
قــرب البحــر امليــت الن هــذه النصــوص متثــل اتجاهــات متنوعــة يف الديانــة
اليهوديــة القدميــة يف فلســطني .
•إن مكتشــفات قمـران ذات األهميــة الكــرى تحتــم العمــل عــى إعــادة صياغــة
الكثــر مــن تاريــخ فلســطني واملنطقــة املجــاورة .
•رضورة تشــكيل هيئــة وطنيــة عليــا لحاميــة ال ـراث الثقــايف تضــم أعضــاء مــن
وزارات عديــدة وشــخصيات مســتقلة ونقابيــة .
•رضورة مضاعفــة االهتــام بالتاريــخ وال ـراث الفلســطيني وإعطائــه أولويــة يف
املــدارس والجامعــات واملؤسســات لزيــادة الوعــي املجتمعــي بأهميتــه مــن
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جهــة  ،والتمســك بــه كهويــة متجــذرة ملواجهــة محــاوالت التهويــد املســتمرة .
•إعــداد امللفــات الالزمــة لحــر وجــرد املمتلــكات الثقافيــة وتحديــد اآلليــات
الســتعادتها .
•التواصــل مــع االنرتبــول ملالحقــة عمليــات التهريــب غــر املــروع للمخطوطــات
وغريهــا مــن املــواد الرتاثيــة .
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اليابان في أريحا واألغوار

د .عبد الناصر مكي
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تربــط الشــعبني اليابــاين والفلســطيني عالقــات وثيقــة منــذ زمــن طويــل .وتعتــر
اليابــان مــن أكــر الــدول دعــا لفلســطني ماليـاً وسياســياً.
فيام ييل عناوين لبعض املشاريع اليابانية يف أريحا واألغوار والتي نُفذت :
•مرشوع تأهيل طريق الطيبة (ما زال املرشوع يف بدايته) بكلفة  1300000دوالر.
•مرشوع تزويد املجلس املشرتك للنفايات الصلبة بسيارات نفايات و حاويات.
•مرشوع إضافة غرف صفية إىل مدرسة النويعمة
•مرشوع مد أنابيب الري يف منطقة الجفتلك
•تعبيد بعض الطرق داخل مدينة أريحا.
•املشاريع التي تم تنفيذها يف السابق:
1.1مستشفى أريحا ،تم انشاؤه سنة .1998
2.2اســتاد أريحــا ،تــم تــم انشــاؤه ســنة تــم بــدء العمــل فيــه ســنة  1994و تــم
افتتاحــه ســنة .1996

جايكا في أريحا واألغوار

بــدأت الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل عملهــا يف محافظــة أريحــا واألغــوار يف
العــام  2005بهــدف تطويــر القــدرات.
وقــد نفــذت الوكالــة وال زالــت تنفــذ عــددا مــن املشــاريع منهــا :مــروع املنطقــة
الصناعيــة الزراعيــة ،وضــع خطــة التنميــة الشــاملة باإلضافــة إىل املشــاريع األربــع
والتــي تشــارك يف هــذا املهرجــان .و فيــا يــي تفصيــل هــذه املشــاريع:
1.1مــروع تطويــر القــدرات إلدارة النفايــات الصلبــة ملنطقــة أريحــا واألغــوار .تــم
االنتهــاء .2010
2.2مــروع الخطــة الشــاملة ملنطقــة أريحــا األغــوار .هــدف املــروع وضــع خطــة
اس ـراتيجية للتنميــة يف منطقــة األغــوار التــي تضــم أريحــا والفارعــة وطوبــاس
مبســاحة تفــوق ألــف كيلــو مــر مربــع ومتتــد املشــاريع حتــى عــام  2015وهــو
مهــم بــكل أبعــاده حيــث يضــع سياســات اسـراتيجية للتنميــة يف قطاعــات مهمة
ويعتمــد عــى خطــة منهجيــة وفهــم اســراتيجي ونهــج تخطيطــي مســتقبيل
ونقلــة نوعيــة يف املامرســة العمليــة ،كــا أنــه يوفــر رشاكــة للهيئــات املحليــة
واملؤسســات الحكوميــة واملنظــات األهليــة واملــرأة.
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3.3برنامــج تطويــر قــدرات هيئــات الحكــم املحــي – املجالــس املشــركة للخدمــات
والتخطيــط والتطويــر .قامــت مؤسســة جايــكا اليابانيــة بتوقيــع اتفاقيــة مــع
وزارة الحكــم املحــي يف شــهر متــوز  2005تتعلــق بدعــم فكــرة املجالــس
املشــركة .تــم االنتهــاء مــن اإلســراتيجية يف بدايــة .2014
4.4تحديــد احتياجــات املجالــس املشــركة يف منطقــة أريحــا و األغــوار .هــدف هــذا
املــروع تحديــد احتياجــات املجالــس املشــركة يف منطقــة األغــوار وإىل دراســة
أوضــاع املجالــس املشــركة يف املنطقــة ،وتحليــل كافــة جوانــب العمــل فيهــا
للوقــوف عــن كثــب عــى احتياجــات هــذه الهيئــات املحليــة ،كــا هــدف إىل
تحديــد هــذه االحتياجــات ودراســة اإلمكانــات املتاحــة لتطويــر هــذه املناطــق.
كــا هــدف املــروع إىل تقديــم التوصيــات واالقرتاحــات التــي مــن شــأنها
العمــل عــى تنميــة وتطويــر املنطقــة وخلــق التنميــة املســتدامة فيهــا.
5.5مــروع تجهيــز مركــز التدريــب يف مدينــة أريحــا .تــم انشــاء (مركــز التدريــب)
لتدريــب كــوادر الحكــم املحــي وكذلــك موظفــي كافــة املجالــس املحليــة
والبلديــة يف قطاعــات عــدة }ماليــة ،إداريــة ،هندســية ،فنيــة واســتعامالت برامــج
الحاســوب{ .وقــد تــم يف انشــاؤه يف الطابــق األريض مــن مبنــى مكتبــة بلديــة
أريحــا .تــم تزويــد املركــز بكافــة الوســائل الرضوريــة مــن اجــل خدمــة التدريــب
}أجهــزة تربيــد ،مختــر كمبيوتــر 3 ،غــرف للتدريــب ،فيديــو كونفرنــس و {LCD
وتــم تدريــب  2500موظــف مــن البلديــات
 6.6مــروع تطويــر السياســة املاليــة يف وزارة الحكــم املحــي .هــدف هــذا املــروع
الوصــول إىل سياســة ماليــة موحــدة ملؤسســات الحكــم املحــي واملجالــس املحلية
للوصــول إىل مفهــوم الالمركزيــة 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 املتخصصــن يف مجــال السياســة املاليــة
يف وزارة الحكــم املحــي وكذلــك العديــد مــن العاملــن يف الدوائــر املاليــة يف
بعــض البلديــات وتــم تبنــي هــذة السياســة عــام .2011
7.7مرشوع تطوير املنطقة الصناعية و الزراعية .و قد تم منه ما ييل:
•إجـراء مســح أســايس قبــل دراســة الجــدوى مــن اجــل وضــع االسـراتيجيات
الالزمــة والــروط لدراســة الجــدوى
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•دراسة جدوى إلنشاء مجمع صناعي وتشجيع التجارة يف أريحا و األغوار
•لدراســة جــدوى اســتغالل الصناعــة املتاحــة محليــا (الزراعيــة واملــواد
الخــام األخــرى) داخــل أريحــا و األغــوار  ،واملــي يف مفهــوم «ممــر الســام
واالزدهــار».
•إلجراء دراسة جدوى لتطوير املنطقة الصناعية يف أريحا و األغوار
• تنفيــذ نقــل التكنولوجيــا اىل املوظفــن الفلســطينيني مــن خــال دورات
تدريبيــة يف اطــار الدراســة.
8.8مرشوع تطوير قطاعي الزراعة و املياه يف منطقة أريحا و األغوار ().
9.9مــروع دعــم املشــاريع الرياديــة ،و هــي االن قيــد التنفيــذ .و تنقســم إىل
قســمني:
.أمشاريع يقودها املواطن ( تجارية أو اجتامعية)
•مرشوع الحرف اليدوية يف الجفلك
•مرشوع تربية النحل يف عني البيضا.
•مرشوع تربية موايش يف مرج نعجة و مرج الغزال و الزبيدات.
•مرشوع مكتبة عامة يف النويعمة و الديوك الفوقا.
.بمشاريع يقودها الحكم املحيل
•مــروع الباصــات (باصــن) يف النصاريــة و العقربانيــة و بيــت حســن
و عــن شــبيل و فــروش بيــت دجــن و الجفتلــك و مــرج الغـزال و مــرج
نعجــة و الزبيــدات.
•مرشوع بناء مجلس قروي يف الجفتلك
•مرشوع بناء مركز تدريب نسوي يف العوجا و فصايل
•مــروع محــو األميــة يف النصاريــة و العقربانيــة و بيــت حســن و عــن
شــبيل و فــروش بيــت دجــن و الجفتلــك و مــرج الغـزال و مــرج نعجــة
و الزبيــدات.
•مرشوع تأثيث روضة يف بردلة.
.تمشاريع ريادية جديدة:
•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.
1010مــروع تنميــة الســياحة املســتدامة يف أريحــا و األغــوار برشاكــة القطاعــن
الخــاص و العــام.
هــدف املــروع إىل تطويــر قطــاع الســياحة يف أريحــا و األغــوار مــن خــال إيجــاد
رشاكــة بــن القطاعــن الخــاص و العــام و تطويــر املنتجــات الســياحية املصنعــة محليــا
و العمــل عــى جــذب عــدد أكــر مــن الســياح املحليــن و األجانــب .مــدة املــروع
 3ســنوات

مشاريع المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا) في منطقة أريحا
واألغوار ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
 1.1مرشوع تطوير القدرات إلدارة النفايات الصلبة ملنطقة أريحا واألغوار.
2.2مرشوع الخطة الشاملة ملنطقة أريحا األغوار.
3.3برنامــج تطويــر قــدرات هيئــات الحكــم املحــي – املجالــس املشــركة للخدمــات
والتخطيــط والتطويــر.
4.4منحة معدات النفايات الصلبة.
5.5تحديد احتياجات املجالس املشرتكة يف منطقة أريحا و األغوار.
6.6مرشوع تجهيز مركز التدريب يف مدينة أريحا.
 7.7مرشوع تطوير السياسة املالية يف وزارة الحكم املحيل.
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المشروع األول
مشروع تطوير القدرات إلدارة النفايات الصلبة

يف ظــل االحتياجــات املتزايــدة لوجــود خدمــة إدارة النفايــات الصلبــة يف فلســطني،
قدمــت الســلطة الفلســطينية طلبــاً للحكومــة اليابانيــة بتطبيــق مــروع تعــاون
فنــي مبجــال إدارة النفايــات الصلبــة يف كل مــن محافظــة أريحــا وطوبــاس ونابلــس.
وبنــا ًء عــى ذلــك تــم إرســال فريــق درايس يابــاين يف متــوز عــام  2005حيــث تــم
االتفــاق مــع الجانــب الفلســطيني عــى تطبيــق مــروع تطويــر القــدرات يف مجــال
إدارة النفايــات الصلبــة يف منطقــة أريحــا واألغــوار والــذي تــم توثيقــه بتوقيــع مذكــرة
تفاهــم ومحــر االجتــاع يف نفــس الشــهر .وبتاريــخ  2005/11/13قــررت الوكالــة
اليابانيــة للتعــاون الــدويل (جايــكا) إرســال فريــق خــراء يابــاين مــن أجــل البــدء
بتطبيــق املــروع.
أهداف المشروع

يهــدف املــروع إىل تطويــر قــدرات الهيئــات املحليــة يف منطقــة أريحــا واألغــوار
وذلــك مــن أجــل توفــر خدمــة فعالــة وســلمية إلدارة النفايــات الصلبــة .باإلضافــة
ســيتم نقــل الخــرة واملعرفــة املطلوبــة للهيئــات املحليــة مــن أجــل الوصــول إىل إدارة
ســلمية ومســتدامة للنفايــات الصلبــة .ومــن املتوقــع أن يكــون هــذا املــروع منوذجـاً
يحتــذي بــه مــن قبــل الهيئــات املحليــة التابعــة لباقــي املحافظــات يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة .فهــو نــواة للوصــول إىل سياســة موحــدة بالنســبة ملكبــات النفايــات
والتــي تعتــر مــن أهــم املشــاكل التــي تواجــه البيئــة الفلســطينية وذلــك نتيجــة
لعــدم وجــود أماكــن تصلــح ألن تكــون مكبــات للنفايــات .وقــد متــت زيــارة أغلــب
مكبــات النفايــات العشــوائية يف كل محافظــات الضفــة الغربيــة وذلــك لدراســة
موضــوع النفايــات الصلبــة وملحاولــة إيجــاد حلــول ملوضــوع مكبــات النفايــات
املنتــرة بشــكل عشــوايئ.
البرنامج والتوقعات المرجوة.

ســوف يعمــل فريــق الخــراء اليابــاين مــع الطــرف الفلســطيني خــال مــدة
املــروع والــذي يســتمر ملــدة ثــاث ســنوات عــى تحقيــق األهــداف التاليــة:
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•تطوير نظاماً إداري ورقايب دائم للمرشوع.
•معرفــة أهــم املعيقــات واملشــاكل التــي تواجــه خدمــة إدارة النفايــات الصلبــة
يف منطقــة أريحــا واألغــوار.
•وضــع خطــة عمــل لحــل املشــاكل املتعلقــة بــإدارة النفايــات الصلبــة و تحســن
طــرق التخلــص مــن النفايــات.
•عقد ورشات عمل ولقاءات بهدف نرش التوعية.
•نقل املعرفة بخصوص نظام متكامل لخدمة إدارة النفايات الصلبة.
•إدارة خدمات جمع النفايات بفاعلية أكرب.
أهم األحداث:

• :2005/7/2توقيع اتفاقية املرشوع
• :2005/8/6إنشــاء مجلــس الخدمــات املشــرك ،التخطيــط والتطويــر إلدارة
النفايــات الصلبــة ملحافظــة أريحــا واألغــوار.
• :2005/9/11اختيار أعضاء الهيئة اإلدارية للمجلس
• :2005/11/13وصول فريق الخرباء الياباين
• :2005/11/22عقد اجتامع مجلس الخدمات املشرتك للتخطيط والتطوير
• :2005/11/28عقد اجتامع للمجلس وفريق الخرباء بجايكا
• :2005/12/13اجتامع اللجنة التنسيقية للمرشوع.
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مقدمــــة

المشروع الثاني
مشروع الخطة الشاملة لمنطقة أريحا األغوار

مل يكــن مــروع دراســة أريحــا واألغــوار إال نتــاج االجتامعــات املكثفــة بــن
املســؤولني الفلســطينيني يف الــوزارات املختلفــة ومــن العديــد مــن الخـراء اليابانيــن
بتكليــف مــن مؤسســة جايــكا -والذيــن قامــوا بجــوالت عدة ومتكــررة يف عــام 2005وبدايــة عــام  .2006وباملحصلــة النهائيــة ونتيجــة قناعــة مؤسســة جايــكا باملميـزات
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  2015لتتويــج
هــذا املــروع مــع القيــام بالعديــد مــن املشــاريع املنتقــاة بالفــرة الواقعــة مــن
 .2015-2006وقــد تــم تأســيس لجنــة توجيــه ولجنــه فنيــة برئاســة وزارة الحكــم
املحــي وتضــم يف عضويتهــا كافــة الــوزارات واملؤسســات الفلســطينية املختلفــة مــن
أجــل التعــاون مــع وفــد الخـراء اليابــاين يف إعــداد الدراســة التخطيطية لهــذا املرشوع
ملــدة  6شــهور مــن بدايــة شــهر  2005/10إىل شــهر 2006/7وقــد تــم متديــدة ملــدة
 3شــهور إضافيــة  .مــع التوصيــة بالعديــد مــن املشــاريع ذات التأثــر املبــارش ،وقــد
تــم عقــد  3ورشــات مركزيــة مــع كافــة املعنيــن يف الــوزارات الفلســطينية ووفــد
الخ ـراء 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 اس ـراتيجية للتنميــة يف منطقــة األغــوار التــي
تضــم أريحــا والفارعــة وطوبــاس مبســاحة تفــوق ألــف كيلــو مــر مربــع ومتتــد
املشــاريع حتــى عــام  2015وهــو مهــم بــكل أبعــاده حيث يضع سياســات اسـراتيجية
للتنميــة يف قطاعــات مهمــة ويعتمــد عــى خطــة منهجيــة وفهــم اس ـراتيجي ونهــج
تخطيطــي مســتقبيل ونقلــة نوعيــة يف املامرســة العمليــة ،كــا أنــه يوفــر رشاكــة
للهيئــات املحليــة واملؤسســات الحكوميــة واملنظــات األهليــة واملــرأة.
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المشروع الثالث
برنامج تطوير قدرات هيئات الحكم المحلي – المجالس المشتركة للخدمات
والتخطيط والتطوير

مقدمــــة،، ،،

بعــد قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أو تأســيس الــوزارات املختلفــة ومــن
ضمنهــا وزارة الحكــم املحــي فقــد بــادرت الــوزارة إىل زيــادة عــدد التجمعــات
الفلســطينية ورفعتهــا إىل درجــة بلديــات ومجالــس محليــة مــا أدى إىل تضخــم
يف عــدد مؤسســات الحكــم املحــي .ومــن هنــا جــاءت إشــكالية الحكــم املحــي
الفلســطيني حيــث تــم تأســيس بلديــات ومجالــس محليــة دون أن يكــون لديهــا
القــدرة عــى القيــام بتقديــم أي خدمــات إىل املواطنــن ودون وجــود أي مقومــات
لهــذه املجالــس مــن أجــل اســتمرار وجودهــا ،وقــد وصل عــدد املجالــس الفلســطينية
إىل  329مجلــس محــي وبلديــة وتــم إجـراء االنتخابــات املحليــة يف  80%مــن عــدد
هــذه املجالــس .و مــن أجــل التعامــل مــع هــذا الواقــع املريــر عــى األرض ،بــادرت
وزارة الحكــم املحــي بعــد عــام  1995وبالتعــاون مــع مؤسســة  .UNDPإىل تأســيس
لجــان التخطيــط اإلقليميــة واملجالــس املشــركة حيــث تــم بعــد ذلــك االعتــاد عــى
تبنــي سياســة املجالــس املشــركة مــن اجــل حــل مشــاكل موسســات الحكــم املحــي
لماذا المجالس المشتركة للخدمات والتخطيط والتطوير؟

تــزداد أهميــة ودور املجالــس املشــركة يومــاً بعــد يــوم حيــث أنهــا أصبحــت
متثــل مســتقبل الحكــم املحــي الفلســطيني واملخــرج املناســب والعــاج الشــايف
لواقــع الهيئــات املحليــة ومــا يعانيــه مــن تضخــم عــددي وتــدين عــى مســتوى ونــوع
الخدمــات املقدمــة للجمهــور الفلســطيني بفعــل عوامــل كثــرة ومعروفــة ،لــذا
فــإن مــن أهــم أهــداف وأولويــات الــوزارات الســابقة هــو تخفيــض عــدد الهيئــات
املحليــة مــن خــال خلــق مجالــس مشــركة 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 املحــي
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يف شــهر متــوز  2005تتعلــق بدعــم فكــرة املجالــس املشــركة .وقــد قــام وفــد جايــكا
بدراســة واقــع املجالــس املحليــة واملجالــس املشــركة وبالتعــاون والتنســيق مــع دائرة
املجالــس املشــركة يف وزارة الحكــم املحــي ،حيــث تــم االتفــاق عــى عقــد  15ورشــة
عمــل تتعلــق باملجالــس املشــركة .وكذلــك تــم االتفــاق عــى إقامــة ورشــة عمــل
واحــدة يف كل محافظــة مــن املحافظــات وكذلــك عقــد ورشــتي عمــل مركزيــة تضــم
كافــة املعنيــن مبوضــوع الحكــم املحــي واملجالــس املشــركة 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
بتأســيس املجلــس املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــة أريحــا واألغــوار
بحيــث ضــم املجلــس  17تجمــع محــي يف محافظــات أريحــا ونابلــس وطوبــاس
وقــد تــم تأســيس هــذا املجلــس بنــاء عــى االتفاقيــة املوقعــة بــن وزارة الحكــم
املحــي ومؤسســة جايــكا اليابانيــة يف شــهر متــوز  2005وذلــك لتقديــم أفضــل خدمــة
ملجموعــة التجمعــات التــي انضمــت للمجلــس املشــرك.
وقــد تــم االتفــاق مــع مؤسســة جايــكا عــى أســاس أن يبــادر إىل تأســيس مجلــس
مشــرك للنفايــات الصلبــة يف محافظــات الضفــة الغربيــة والعمــل تدريجيــا عــى
إلغــاء كافــة مكبــات النفايــات العشــوائية بحيــث يكــون هنــاك مجلــس واحد مشــرك
للنفايــات الصلبــة يف كل محافظــة .ومــن أجــل تشــجيع إنشــاء مجالــس مشــركة
موحــدة للنفايــات الصلبــة يف كل محافظــة مــن املحافظــات الوطــن فقــد تــم االتفــاق
بــن مؤسســة جايــكا ووزارة الحكــم املحــي عــى تقديــم منحــة عــى شــكل معــدات
وســيارات للنفايــات إىل أربــع محافظــات امتــدادا ً مــع املنحــة األوىل التــي قدمــت
عــام  .1998وســميت باملرحلــة الثانيــة بقيمــة ت ـراوح مــا بــن  10-7ماليــن دوالر.
وقــد تــم أيضــا االتفــاق عــى تقديــم هــذه املنحــة إىل محافظــات أريحــا ،بيــت
لحــم ،ســلفيت ،طولكــم .وقــد قــام وفــد الخــراء اليابــاين بالتعــاون مــع الخــراء
الفلســطينيني يف هــذه املحافظــات بعمــل دراســة ميدانيــة لتحديــد االحتياجــات
مــن املعــدات والســيارات وتــم توقيــع االتفاقيــة بتاريــخ  .2005/12/1وبعــد ذلــك
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 بــن الطرفــن الفلســطيني اليابــاين ،فأنــة ســيتم إرســال
هــذة املعــدات واآلليــات يف منتصــف عــام .2007
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تحديد احتياجات المجالس المشتركة في األغوار.
يهــدف هــذا املــروع ،تحديــد احتياجــات املجالــس املشــركة يف منطقــة األغــوار،
إىل دراســة أوضــاع املجالــس املشــركة يف املنطقــة ،وتحليــل كافــة جوانــب العمــل
فيهــا ،للوقــوف عــن كثــب عــى احتياجــات هــذه الهيئــات املحليــة ،كــا يهــدف
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
إىل أفضــل الســبل واآلليــات إلعــادة هيكليــة أو إنشــاء مجالــس خدمــات مشــركة
متخصصــة أو غــر متخصصــة ،أو مجالــس تخطيــط إقليمــي يك تعمــل عــى خدمــة
قطاعــات أكــر مــن املواطنــن يف املنطقــة ،وتحســن جــودة الخدمــات املقدمــة.
إن هــذا املــروع يهــدف إىل تطويــر التجمعــات الســكانية يف املنطقــة ومتكــن
الهيئــات املحليــة بصيغتهــا املســتقبلية املتوقعــة أن تكــون قــادرة عــى إدارة شــؤونها
بنفســها وتوفــر متويــل أنشــطتها ومهامهــا بنفســها والحــد مــن االعتــاد عــى
املســاعدات واملعونــات الخارجيــة لتنفيــذ املشــاريع لديهــا.
ينفــذ هــذا املــروع بواســطة رشكــة النخبــة لالستشــارات اإلداريــة ووزارة الحكــم
املحــي ،وبتمويــل مــن الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل (جايــكا) ،ويشــمل املجالــس
املشــركة املكونــة مــن املجالــس البلديــة والقرويــة والهيئــات املحليــة الواقعــة يف
منطقــة األغــوار.
ويف نهايــة الدراســة يأمــل املــروع بالخــروج بالعديــد مــن التوصيــات ،منهــا
توصيــات عامــة تخــص املجالــس املشــركة ككل ،وتوصيــات خاصــة عــى مســتوى
منطقــة أريحــا واألغــوار .وفيــا يــي بعــض هــذه التوصيــات:
•أن يكــون إنشــاء املجالــس املشــركة مدروســاً ومخططــا لــه بشــكل يضمــن
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اســتمرارية ودميومــة هــذه املجالــس والقــدرة عــى تحقيــق الدخــل الــازم
لتمويــل أنشــطتها.
•مراعــاة الجوانــب الجغرافيــة واالجتامعيــة والتنظيميــة والسياســة للمناطــق
والهيئــات املحليــة املشــمولة يف املجالــس املشــركة ،بحيــث يشــمل مناطــق
متواصلــة جغرافيـاً وقــادرة عــى التواصــل ،ومتجانســة اجتامعيـاً ،وتوجــد عوامــل
مشــركة بينهــا ،وال توجــد خالفــات تعمــل عــى إعاقــة املجالــس عــى تنفيــذ
أعاملهــا.
•أن تكــون املجالــس املشــركة 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.
•تشــجيع وتحفيــز املواطنــن والهيئــات املحليــة عــى تقبــل املجالــس املشــركة
واالنخـراط بهــا ،وخلــق الوعــي العــام لديهــم حــول أهميــة ودور هــذه املجالــس
يف خلــق التنميــة وتطويــر املناطــق املشــمولة فيهــا.
•إرشاك الهيئــات املحليــة املشــمولة يف املجالــس املشــركة بشــكل أو بآخــر يف
عمليــة اتخــاذ القــرارات والتخطيــط والتنفيــذ مــن خــال ترســيخ مفاهيــم
العمــل الجامعــي املشــرك والدميوقراطــي.
•توفــر اإلطــار القانــوين الرســمي مــن خالل إقـرار القوانــن ذات العالقــة باملجالس
املشــركة وعملهــا ،ومراجعــة القوانــن املوجــودة حاليــا وتعديلهــا مبــا يضمــن
تعزيــز املجالــس املشــركة ودورهــا.
•توفــر اإلطــار اإلداري واإلجـراءات اإلداريــة والنظــم الداخليــة التــي تبــن طريقــة
وآليــة عمــل املجالــس املشــركة مــن حيــث إدارتهــا وطريقــة التوظيــف والتمويل
وتوزيــع املشــاريع والخدمــات.
•توفــر الدعــم الرســمي مــن قبــل الــوزارات املختصــة واملنظــات والهيئــات
الدوليــة واملحليــة مــن خــال حــر تعاملهــا مــع املجالــس املشــركة وليــس مــع
الهيئــات املحليــة بصفتهــا الفرديــة ،والتعامــل مــع احتياجــات املجالــس املشــركة
كوحــدة واحــدة ،وليــس كل هيئــة بصفــة منفــردة والرتكيــز عــى املشــاريع
املشــركة وليــس الفرديــة.
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مشروع تجهيز مركز التدريب في أريحا
رؤية ومهمة مركز التدريب.

التدريــب واســتمرارية التعليــم هــا املفتاحــان لضــان األداة الناجحــة الخاصــة
باســتمرارية الــوزارات .وزارة الحكــم املحــي تؤمــن وبقــوة أن التدريــب وإعــادة
التدريــب متثــل الطريــق الصحيــح للمحافظــة عــى تقديــم خدمــة أفضــل للمواطنــن.
وعــى أســاس خطــة الــوزارة فــإن رؤيــة املركــز تتمحــور حــول بلــورة املركــز ليكــون
مركــز املعلومــات واملعرفــة للقياديــن واملهنيــن الفلســطينيني الذيــن يعملــون يف
الحكــم املحــي بينــا عمــل املركــز ميكــن أن يرتجــم لتحســن إدارة القــوى البرشيــة
يف وزارة الحكــم املحــي والهيئــات املحليــة وجعلهــم يقومــون بتقديــم خدمــة مهنيــة
أفضــل يف املجــاالت املاليــة واملهنيــة.
أهداف المشروع:

•تحضري وإعداد مهنيني ومحرتفني للعمل يف مجال الحكم املحيل بفلسطني.
•االستمرار بتحديث وتطوير مناهج التدريب.
•التأكيد عىل رضورة التكامل ما بني املعرفة العلمية والعملية (التطبيقية).
•تحويل وزارة الحكم املحيل والهيئات املحلية لتكون مؤسسات تعليمية.
مــن املشــاريع التــي تــم االتفــاق عــى أقامتهــا بــن وزارة الحكــم املحــي وبــن
موسســة جايــكا اليابانيــة مــروع إنشــاء مركــز تدريــب لتدريــب كــوادر الحكــم
املحــي وكذلــك موظفــي كافــة املجالــس املحليــة والبلديــة يف قطاعــات عــدة ( ماليــة،
إداريــة ،هندســية ،فنيــة واســتعامالت برامــج الحاســوب ) .وقــد تــم االتفــاق مــع
بلديــة أريحــا ومبوافقــة وزارة الحكــم املحــي عــى إن يتــم تأهيــل الطابــق األريض من
مبنــى بلديــة أريحــا لغــرض إنشــاء مركــز التدريــب .وقــد تــم تزويــد املركــز بكافــة
الوســائل الرضوريــة مــن اجــل خدمــة التدريــب ( أجهــزة تربيــد ،مختــر كمبيوتــر،
 3غــرف للتدريــب ،فيديــو كونفرنــس و ،LCDبحيــث إن هــذا املركــز ســيكون أول
مركــز متخصــص لتدريــب كــوادر الحكــم املحــي .ومــن التوقــع إن يتــم إنهــاء املركــز
خــال األســبوع القــادم
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تطوير السياسة المالية في وزارة الحكم المحلي
يعتــر هــذا املــروع مــن املشــاريع التــي تــم االتفــاق عليهــا بــن وزارة الحكــم
املحــي وموسســة جايــكا اليابانيــة .ويهــدف هــذا املــروع إىل الوصــول إىل سياســة
ماليــة موحــدة ملوسســات الحكــم املحــي واملجالــس املحليــة للوصــول إىل مفهــوم
الالمركزيــة املاليــة .ونــم تأســيس لجنــة متخصصــة مــن اجــل متابعــة شــؤون هــذا
املــروع حيــث بــادرت هــذة اللجنــة إىل عقــد العديــد مــن ورشــات العمــل ،شــارك
فيهــا العديــد مــن املتخصصــن يف مجــال السياســة املاليــة يف وزارة الحكــم املحــي
وكذلــك العديــد مــن العاملــن يف الدوائــر املاليــة يف بعــض البلديــات .وقــد قــام وفــد
مــن وزارة الحكــم املحــي ضــم عــدد مــن املوظفــن العاملــن يف مجــال السياســة
املاليــة وكذلــك املجالــس املشــركة بزيــارة إىل اليابــان يف الفــرة بــن  2006-3-19اىل
 2006-4-2مــن اجــل تلقــي دورة يف موضــوع املجالــس املشــركة واملاليــة حيــث تلقوا
العديــد مــن املحــارضات وشــاركوا أيضــا يف العديــد مــن ورشــات العمــل والزيــارات
امليدانيــة للمــدن اليابانيــة.
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الشاعر الروسي ايفان بونين زهرة اريحا ستزهر من جديد

بهــذه الكلــات او النبــوءة االدبيــة الشــاعرية كتــب الشــاعر الــرويس الكبــر ايفــان
بونــن ()1954-1870الحاصــل عــى جائــزة نوبــل لــاداب ملخصــا زيارتــه الدينيــة
،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  ، 1907-1905امــا رحلتــه الثانية
فكانــت عــام  1916اثنــاء الحــرب العامليــة االوىل .
والشــاعر ايفــان بونــن معــروف يف روســيا وقصائــده وكتابتــه االدبيــة تعتــر مــن
ارقــى مــا كتــب يف االدب الــرويس الحديــث وقــد عــاش بونــن يف فــرة حاســمة مــن
تاريــخ روســيا  1954-1870وهــو مــن ابــرز وأكــر االدبــاء الــروس تأثـرا بالــرق ولــه
الكثــر مــن القصائــد التــي تتحــدث عــن جــال وســحر وشــاعرية الــرق ورجــال
ونســاء الــرق .
ولعــل قصيــدة «البــدوي «وزينــب» وقصيــدة «محمــد مطــاردا «وابراهيــم
«عالمــات الطريــق «املقــام «الحــاج «حجــر الكعبــة االســود «الكوثــر «الـراب املقدس
«ليلــة القدر»امــرؤ القيــس «معبــد الشــمس «شقشــقة النهــار «احفــاد الرســول
«القاهــرة «انــن «مقــرة يف الصخــر « مــن ابــرز االبداعــات الروســية واعظمهــا عــن
الــرق وفلســطني  ،بــل ترقــى هــذه القصائــد اىل تـراث 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 ال ـراث جــزءا هامــا مــن ت ـراث روســيا الدينــي والثقــايف .

احفاد الرسول

يف هــذه القصيــدة يلخــص بونــن رؤيتــه اىل الــرق وشــعوب الــرق حيــث
يتحــدث بإعجــاب وتقديــر بــل وتقديــس للشــعوب العربيــة والشــعوب الرشقيــة
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
ابــدي يــيء طريــق الشــاعر والعــامل مــن حولــه  ،فعــن زيارتــه اىل اريحــا والبحــر
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امليــت يكتــب يف قصيدتــه البــدوي :
خلف البحر امليت –حدود رمادية
الجبال تكاد ترى ساعة منتصف النهار يف الظهرية
غسل فرسه يف نهر االردن
وجلس يدخن الرمل مثل النحاس دافئ
خلف البحر امليت ،
يف الضباي املبتهج  ،ينساب رساب – يف الوادي –قيظ وضوء
تنوح حاممة برية ،عىل غصن العرت*
عىل الدفىل **لون قرمزي
اما هو فيدمدم غافيا  ،منشدا
القيظ ،الدفىل ،العرت واالثل ،
يجلس كطري جارح عباءة رقطاء
ستنزلق فوق الكتفني  ،الشاعر قاطع الطريق
ها هو بدا يدخن وسعيد مع الدخان الدقيق
(انظــر :كتــاب مؤثــرات عربيــة وإســامية يف االدب الــرويس ،مــكارم الغمــري
سلســلة عــامل املعرفــة القاهــرة )1990
لعــل هــذه القصيــدة التــي يتغنــى يهــا الشــاعر الــرويس بســكان مدينــة اريحــا
طالبــدوي “الــذي يجلــس يدخــن كطــر جريــج مــن شــدة القيــظ هــي صــورة يكررهــا
معظــم الــزوار االجانــب اىل اريحــا والبحــر امليــت حيــث الجبــال يف الضبــاب املبتهــج
ينســاب رساب يف الــوادي قيــظ وضــوء ومــن هنــا جــاءت قصائــد بونــن «معبــد
الشــمس”
فهــذا الشــاعر الــرويس القــادم مــن بــاد الثلــج والــرد الــرويس الشــايل القــارص
يعبــد شــمس االهرامــات املرصيــة والصحـراء 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 االمرباطوريــة العثامنيــة التي ســيطرت عىل
فلســطني وبلــدان الــرق العــريب وغــر العــريب ســنوات امتــدت اىل حــوايل اربعامئــة
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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 “الشــهرية *ديــوان قصائــد فلســطينية”
ان بونــن كــا غــره مــن الرحالــة الــروس واألدبــاء العلــاء  ،الدبلوماســيني،
واألم ـراء الــروس الذيــن قامــوا بالحجيــج اىل فلســطني قــد تركــوا لنــا الكثــر مــن
االدبيــات والوثائــق الهامــة التــي تتحــدث عــن اريحــا وجبــال اريحــا والبحــر امليــت .

فها هو االديب العبقري الروس نيقوالي غوغول* يكتب عن زيارته عام
 1848في 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 منظـرا واحــدا
هضــاب وهضــاب ومل انظــر ألي امــر اخــر .وفجــأة اىل جانــب هضبــة رأيــت مــن
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 كبـرا يف االدب الــرويس حيــث كانــت هــذه الرحلــة كــا يعتقــد
البعــض ســببا يف متزيــق غوغــول ملؤلفــه الجــزء الثــاين مــن االرواح امليتــة « عــن
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 غريتســن*
فاملســيح كــا يذكــر غانتــروف يف كتابــه عــن غوغــول هــو ركــن هــام مــن اركان
ابــداع هــذا العبقــري الــرويس الــذي جــاء اىل فلســطني وكتــب «مــاذا ســتحيك وتقــول
هــذه االماكــن ان مل تــر بــام عينيــك املتاملــة الحاملــة عــن النجــوم فــوق بيــت لحــم
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والحامئــم 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 ،
حقــا ال اعلــم مــاذا احــي لــك عــن فلســطني يك تأخــذ قلمكــم بعــد ان أثــر
احاسيســك وشــاعريتك لتكتــب قصيدتــك «*(غوغــوا رســالة اىل جوكوفســي املؤلفــات
الكاملــة ترجمــة املؤلــف «كتــاب روســيا فلســطني الــف عــام مــن العالقــات االدبيــة
الثقافيــة )القــدس  2008االمــاك الروســية يف اريحــا التنقيــب الــرويس عــن االثــار
الكنعانيــة يف اريحــا
اهتــم الــروس بامتــاك االرايض يف فلســطني وقــد قــام اخــد قــادة الكنيســة
الروســية انطونــن كابوســتني بـراء الكثــر مــن االمــاك يف محتلــف انحــاء فلســطني ،
يف الشــال والجنــوب والــرق الفلســطيني حيــث امتــدت االمــاك الروســية مــن حيفــا
اىل اريحــا وســميت هــذه االرايض باملســكوبية وال ت ـزال بنايــت الــروس يف القــدس
والنــارصة التــي كاتــت يف بدايــة القــرن العرشيــن مصــدرا للتنويــر والعلــم اىل ســجون
لالنتــداب الربيطــاين
ومثلهــا مثــل البعثــات التنقيبيــة االثاريــة اهتمــت املؤسســات الدينيــة والعلميــة
الروســية بالتنقيــق عــن اقــدم مدينــة يف التاريــخ اريحــا واهتــم الــروس بـراء االرايض
يف اريحــا

المسكوبية في اريحا

عــام  1874قــام كابوســتني ب ـراء قطعــة ارض مســاحتها  15.13دونــم مــري يف
منطقــة تدعــى “جــدار البلــد” زقــد قــام بعــد عــام ببنــاء بيــت مــن الحجــر االحمــر
وحدبقــة وفندقــا لخدمــة الحجــاج الزائريــن الــروس ملنطقــة اريحــا والغــور .ثــم اقــام
كنيســة وكانــت هــذه البنايــات االوربيــة الوحيــدة يف اريحــا  .وقــد قــام كابوســتني
الــذي اهتــم اهتاممــا كب ـرا باثــار فلســطني بحفريــات يف هــذه املواقــع وعــر هنــا
عــى اثــار بيزنطيــة اصبحــت موضــع دراســة وبحــث لعلــاء االثــار الــروس .
ويف عــام  1885حصــل عــى دعــم كبــر مــن الجمعيــة االمرباطوريــة االرثوذكســية
الفلســطينية مــن االمــر ســرجي رومانــوف بقيمــة  19االف روبــل ليبني طابقــا ثانيا يف
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النــزل الــذي يقــع اليــوم مقابــل املحطــة املركزيــة للباصــات .بالقــرب مــن حصــن
املدينــة الــرج عــى انقــاض تــل القــوس ويســتعمل املــكان اليــوم كمكتــب الشــؤون
االجتامعيــة والعمــل التابــع لهيئــة االمــم املتحــدة امــا الكنيســة فكانــت مقلفــة حتــى
عــام  1995عندمــا 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 عــن اليــدن ومجموعــة مــن
الدبلوماســيني ورجــال االعــال والثقافــة الــروس عــام  1995اىل فلســطني وارسائيــل قــام
خاللهــا وزيــر خارجيــة روســيا بزيــارة االقــى الرشيــف برفقــة كاتــب هــذه الســطور
وقــادة الشــعب الفلســطيني ومنهــم ســاحة املفتــي فلســطني الشــيخ عكرمــة صــري
واملهنــدس عدنــان الحســيني ومســاحة مفتــي روســيا الــذي صــى يف املســجد االقــى
برفقــة مســاعده الدكتــور فريــد اســعدواين خريــج كليــة االســترشاق جامعــة ســانت
بطرســبورغ (.انظــر وقائــع الزيــارة التاريخيــة اىل االقــى وام الفحــم ).
وقــد اقامــت الجمعيــة االمرباطوريــة االرثوذكســية ببنــاء البيــوت والخداثــق يف
اريحــا لنــزول اعضــاء الجمعيــة فيهــا وســميت بالبيــوت الشــتوية وهــذه البيــوت
قامــت عــى ارايض تــم امتالكهــا عــام  1886ومســاحتها  11.81دونــم ومتلــك الــروس
مســاحة اخــرى عــى نهــر االردن يف املنطقــة املســاة باملغطــس ومســاحتها 101
دونــم يف املــكان الــذي يصــب فيــه وادي الكلــط يف نهــر االردن عــى بعــد 1.5
كيلومــر مــن املغطــس حيــث تــم تعميــد اليســوع النــارصي ويــزور هــذا املــكان
الكثــر مــن الحجــاج الــروس خاصــة ديــر يوحنــان اليونــاين االرثوذكــي وقــد تــم
مؤخـرا االحتفــال بحضــور الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن وامللــك االردين عيــد اللــه
الثــاين باعــادة هــذه االمــاك لروســيا وبنــاء رصح دينــي ثقــايف كبــر عــام . 2012حيث
قــام الرئيــس الــرويس بتدشــن 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 ( 2011-6-12صــورة الدعــوة)
وقبــل ذلــك بعــام قــام الرئيــس الــرويس دميــري ميديفيــدف بافتتــاح اول متحــف
رويس يف فلســطني والــرق يف مدينــة اريحــا بحضــور الرئيــس الفلســطيني محمــد
عبــاس الحاصــل عــى الدكتــوراه مــن الجامعــات الروســية .
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البعــد التاريخــي للزيــارة التاريخيــة لرئيــس االتحــاد الــرويس دميــري اناتوليفيتــش
ميدفيــدف اىل اريحــا
  دميــري اناتوليفتــش هكــذا كنــا ندعــو الرئيــس الــرويس الحــايل ،أســتاذ كليــة
الحقــوق ســابقا يف جامعــة ســانت بطرســبورغ يف عــام ،1994وهــو أســتاذ العـرات
مــن الطــاب الفلســطينيني الذيــن اختــاروا روســيا إلكــال دراســتهم األكادمييــة بعــد
إن وجــدوا أبــواب العلــم موصــدة أمامهــم ومحــدودة يف الدولــة اليهوديــة التــي
تحــدد قبــول الطلبــة العــرب مــا بــن درزي ومســيحي ومســلم وشــيعي وســني يف
القــرن العرشيــن والواحــد والعرشيــن .؟!
أكــر مــن خمســن حقوقيــا تخرجــوا مــن عــرب هــذه البــاد ذهبــوا للدراســة
يف روســيا واليــوم يعملــون بكــد ونجــاح لتحقيــق مبــادئ العــدل والحــق والســام
هــذه املبــادئ التــي كان يشــدد الدكتــور ميدفيديــف أســتاذ القانــون عــى أن بعرفهــا
طلبتــه جيــدا.
واليــوم يقــف فخامــة الرئيــس الــرويس الشــجاع الــذي عرفنــا شــجاعته يف تلــك
الحقبــة التاريخيــة املصرييــة لروســيا االتحاديــة فــرة التحــوالت التاريخيــة العظمــى
يف روســيا بعــد االنتقــال مــن العهــد الســوفيتي إىل عهــد روســيا الجديــدة  .وبــروح
التحــوالت العظمــى والشــجاعة والصالبــة والرؤيــة الخارقــة للعالقــات الدوليــة
املعقــدة يف الــرق األوســط تــأيت هــذه الزيــارة التاريخيــة للرئيــس الــرويس إىل مدينــة
التاريــخ أريحــا واىل دولــة فلســطني .ليقــول إلرسائيــل التــي متاطــل وتتالعــب بحقــوق
الشــعب الفلســطيني أن ال خيــار أمــام العــامل وإرسائيــل إال االعرتاف باســتقالل وحرية
وعدالــة قضيــة الشــعب الفلســطيني ومــن فلســطني وليــس عــر أيــة دولــة اخــرى
املــح الرئيــس الــرويس بإشــارة واضحــة إلرسائيــل التــي تفــرض حصــارا ظاملــا عــى غزة
وفلســطني كــا عــر الرئيــس الــرويس بدبلوماســية وشــجاعة رئيــس دولــة عظمــى
أراد دون لــف ودوران أن يقــول لحــكام اليمــن 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 يعتربهــا الرئيــس
الــرويس مخالفــة للقــرارات الدوليــة وملبــادئ األمــم املتحــدة ولألعــراف الدوليــة
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ومبــادئ األمــم  .ويعتربهــا كقانــوين ومحامــي شــجاع جــاء مــن عهــد تغيـرات روســيا
التــي حملهــا بوتــن ميدفيديــف لنقــل روســيا إىل مجدهــا وثباتهــا يف فــرة تاريخيــة
هامــة مــن تاريــخ روســيا واإلنســانية يعتربهــا جرميــة حــرب عظمــى .
لقــد وىل عــر ترشيــد الشــعوب  ،وعــر االبــادة وتطبيــق السياســة إالجراميــة
‘الرتانســفري› التــي ينــادي بهــا جهــارا افيغــدور ليربمــان وزيــر خارجيــة إرسائيــل ،
وجــاء الرئيــس الــرويس ميدفيديــف وبــدأ زيارتــه التاريخيــة إىل فلســطني مــن أريحــا
ومــن فلســطني ليقــول كــا قــال األديــب الــرويس الكبــر ايفــان بونــن الــذي زار
أريحــا يف اوائــل القــرن املــايض وكتــب ‹زهــرة أريحــا ســتزهر مــن جديــد ‹ واليــوم
ويف بدايــة القــرن الواحــد والعرشيــن ينــر األمــل ومبــادئ العــدل حــن يشــدد
الرئيــس الــرويس عــى عمــق العالقــات الروســية الفلســطينية حــن قــال أمــام الرئيــس
الفلســطيني الدكتــور محمــود عبــاس ،أن متحــف روســيا يف أريحــا وهــو كــا نعلــم
األول يف منطقــة الــرق ســيزهر مــا دام الشــعب الفلســطيني هــو الــذي يرعــى
هــذا املتحــف التاريخــي الــذي يعــود بالذاكــرة اإلنســانية إىل عمــق التاريــخ ويظهــر  
لجميــع أبنــاء املعمــورة إىل عمــق السياســة الروســية العامليــة برمزيــة دبلوماســية
فائقــة الحكمــة إن عــرة أالف عــام مــن بــدء الحضــارة اإلنســانية يف أريحا ســتتتجدد
يف ترســيخ عالقــات روســيا مــع شــعب الحضــارات الشــعب الفلســطيني الــذي عمــر
وشــيد أول مدينــة يف التاريــخ وان روســيا دولــة عظمــى صاحبــة مبــادئ راســخة
تؤمــن بالتاريــخ والجغرافيــة وثقافــة الشــعوب  .وتؤمــن بجغرافيــة الحــدود لــذا فإنها
تطالــب بحــدود واضحــة وجغرافيــة واضحــة لفلســطني مســتقلة ومحــررة مــن نــر
االحتــال اإلرسائيــي موضحــا وبلغــة الدبلوماســية الروســية مرصحــا أن إقامــة الدولــة
الفلســطينية وبوضــوح تــام فيــه منفعــة لجميــع شــعوب املنطقــة الفلســطينيني
واإلرسائيليــن وكل شــعوب الــرق األوســط .
لقــد قــال الرئيــس الفلســطيني لضيفــه الكبــر يف هــذه الزيــارة البالغــة األهميــة
ذات الداللــة الدبلوماســية والسياســية العظمــى ‹ال شــك أن املحبــة والتقديــر يف
قلبــي لروســيا يعــود إىل أكــر مــن أربعــة عقــود ،وقــد كنــت منــذ بدايــة الســبعينات
رئيســا لجمعيــة الصداقــة الســوفيتية الفلســطينية ،ولكننــي ال زلــت أعتــر نفــي
الصديــق األول للشــعب الــرويس مــن قبــل الشــعب الفلســطيني›  .
ان هــذه الكلــات تــدل داللــة بالغــة عــى العنــوان الصحيــح للمعادلــة الدوليــة
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وتضــع الدبلوماســية الفلســطينية يف مســار واضــح ورصيــح وقــوي عــى الســاحة
الدوليــة  .فلــم تتغــر سياســة روســيا الثابتــة تجــاه حقــوق الشــعب الفلســطيني عــى
الرغــم مــن الدعايــة الســامة لشــبكة واســعة مــن اإلعــام الغــريب واألمريــي والعــريب
املضلــل لواقــع التغيـرات الروســية داخليــا وخارجيــا  .ولعــل تشــديد الرئيــس الــرويس
عــى توقيــع اتفاقيــة إعالميــة مــع الجانــب الفلســطيني ومرافقــة أكــر مــن مائــة
رجــل أعــال رويس يف هــذه الزيــارة التــي دباهــا مــن االردن وفلســطني تظهــر مــدى
اهتــام روســيا بتغيــر نظــرة العــامل والــرق العــريب لروســيا وللمشــهد الــرويس .
فتزييــف مواقــف روســيا والتقليــل املتعمــد مــن دور روســيا وحجمهــا عــى
الســاحة الدوليــة هــي سياســة غربيــة أمريكيــة أطلســية هدفهــا دفــع األصدقــاء
الحقيقيــن لروســيا إىل التخــي عــن هــذه الصداقــة وأبعــاد روســيا كليــا عــن الحلبــة
الدوليــة وخاصــة الحلبــة الــرق أوســطية  .وهــذا مــا تريــده إرسائيــل والواليــات
املتحــدة وأتباعهــا مــن العــرب وبعــض السياســيني املنتفعــن مــن االرتبــاط العــريب
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 موظفــن يف وزارة الوزيــر
الرتانســفريي لربمــان ال يقنــع مــن يعــرف السياســة الروســية اإلرسائيليــة  .فقــد كان
مــن برنامــج زيــارة ميدفيــدف تســلم وافتتــاح البنايــة الروســية التاريخيــة التــي
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 انكلـرا وإرسائيــل يف عهــد االنتــداب
الربيطــاين وبعــد ســيطرة إرسائيــل عــى القــدس ظلــت يف أيــدي موظفي ســلب األرض
واملصــادرة اإلرسائيليــة  ..لقــد خاضــت الهيئــات الروســية والحكومــة الروســية عــى
مــدى عقديــن منــذ عــام  1990حربــا 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 ؟

164

ام هــي رضبــة املعلــم بوتــن السياســية التــي بفضــل مثابرتــه وجديتــه إزاء تـراث
روســيا وأمالكهــا الرشقيــة متكــن ويف عهــد خلفــه ميدفيــدف مــن اســتعادة جــزء
مــن األمــاك الروســية يف إرسائيــل هــي الســبب مــن وراء تأجيــل الزيــارة.
ان سياســة روســيا الرشقيــة ال ميكــن ان يقررهــا بضعــة مهاجريــن مــن روســيا
قامــوا بــرك 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 واإلسـراتيجية الروســية ،كــم يــروج البعــض وكــا يحــاول ان يظهــر اإلعــام
الغــريب  .فسياســة روســيا الراســخة التــي تعتــر إقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة
وعاصمتهــا القــدس وإعــادة الحقــوق الثابتــة للشــعب الفلســطيني هــي أســاس
عالقــة روســيا السياســية بالــرق األوســط وحــل ال ـراع العــريب اإلرسائيــي وهــذا
مــا عــر عنــه الرئيــس ميدفيديــف ضيــف فلســطني وضيــف أريحــا واضــع الشــمعة
األوىل إلضــاءة متحــف تاريــخ روســيا الــذي ســيظل مضيئــا يف أريحــا وبــن أزهــار
أريحــا ونخيــل أريحــا وعيــون أريحــا التــي ستســقي العالقــة الفلســطينية الروســية
مــن الينابيــع الصافيــة لحــوار مســتمر منــذ ألــف عــام   إىل جانــب قــر هشــام
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 انطونــن كابوســتني بـراء الكثــر مــن االمــاك يف محتلــف انحــاء فلســطني ،
يف الشــال والجنــوب والــرق الفلســطيني حيــث امتــدت االمــاك الروســية مــن حيفــا
اىل اريحــا وســميت هــذه االرايض باملســكوبية وال ت ـزال بنايــت الــروس يف القــدس
والنــارصة التــي كاتــت يف بدايــة القــرن العرشيــن مصــدرا للتنويــر والعلــم اىل ســجون
لالنتــداب الربيطــاين
ومثلهــا مثــل البعثــات التنقيبيــة االثاريــة اهتمــت املؤسســات الدينيــة والعلميــة
الروســية بالتنقيــق عــن اقــدم مدينــة يف التاريــخ اريحــا واهتــم الــروس بـراء االرايض
يف اريحــا
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المسكوبية في اريحا

عــام  1874قــام كابوســتني ب ـراء قطعــة ارض مســاحتها  15.13دونــم مــري يف
منطقــة تدعــى «جــدار البلــد « زقــد قــام بعــد عــام ببنــاء بيــت مــن الحجــر االحمــر
وحدبقــة وفندقــا لخدمــة الحجــاج الزائريــن الــروس ملنطقــة اريحــا والغــور .ثــم اقــام
كنيســة وكانــت هــذه البنايــات االوربيــة الوحيــدة يف اريحــا  .وقــد قــام كابوســتني
الــذي اهتــم اهتاممــا كب ـرا باثــار فلســطني بحفريــات يف هــذه املواقــع وعــر هنــا
عــى اثــار بيزنطيــة اصبحــت موضــع دراســة وبحــث لعلــاء االثــار الــروس .
ويف عــام  1885حصــل عــى دعــم كبــر مــن الجمعيــة االمرباطوريــة االرثوذكســية
الفلســطينية مــن االمــر ســرجي رومانــوف بقيمــة  19االف روبــل ليبنــي طابقــا ثانيــا
&n
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الدور الوطني ألريحا وقراها 1948-1918م.

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 الفــرة مــن
 , 1948-1918حيــث احتاللهــا مــن قبــل القــوات الربيطانيــة وحتــى حــرب النكبــة,
وقــد شــهدت أحداثــا مهمــة أهمهــا :إرصار الفلســطينيني عــى حاميــة 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 الربيطاين
عــى فلســطني يف الفــرة مــن 1948-1918م ،وتكمــن أهميتهــا يف أن أريحــا تعــد مــن
أهــم املناطــق الفلســطينية التــي متتلــك إرث ـاً تاريخي ـاً ووطني ـاً يف رشق فلســطني ،
وأنهــا يف فــرة الدراســة كانــت ممـرا ً مهـاً بــن ذلــك الكيــان الجديــد (رشق األردن)
وفلســطني ،وكذلــك أنهــا ارتبطــت ارتباطـاً وثيقـاً مبــا يــدور يف القــدس ،ومثلــت ظهـرا ً
أمني ـاً 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
يف ظــل االحتــال واالنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني خــال فــرة محــددة هــي
مــن 1918م حتــى 1948م  ،وهــي مــن االحتــال الربيطــاين ألريحــا حتــى انســحابها
وحصــول حــرب النكبــة.
وتهــدف الدراســة إىل إبـراز أهميــة الــدور الوطنــي ألريحــا وقراهــا خــال االحتالل
الربيطــاين لفلســطني  ،وإعطــاء صــورة عــن أريحــا يف مشــاريع بريطانيــا يف فلســطني
كتقســيم لجنــة بــل امللكيــة وغريهــا  ،وكذلــك فضــح مامرســات بريطانيــا يف موضــوع
انتقــال األرايض يف أريحــا واألغــوار إىل الحركــة الصهيونيــة ،إضافــة إىل إعطــاء نبذة عن
االســتيطان الصهيــوين يف أريحــا واألغــوار يف فــرة الدراســة  .وقــد اشــتملت الدراســة
عــى ثالثــة أقســام وخامتــة اشــتملت عــى أهــم النتائــج والتوصيــات ،وهــذه األقســام
هــي :الــدور الوطنــي ألريحــا وقراهــا تحــت االحتــال الربيطــاين ،ومــن ثــم انتدابهــا
مــن 1936-1918م ،ثــم هــذا الــدور يف الفــرة مــن 1948-1936م  ،ثــم أطــاع اليهــود
يف أرايض أريحــا واألغــوار ،ومســاعدة ســلطات االنتــداب لهــم يف الفــرة مــن -1922
1945م .
اســتعان الباحــث باملنهــج التاريخــي التحليــي؛ كوننــا نتحــدث عــن مشــكلة علمية
ذات طابــع وأحــداث تاريخيــة  ،حيــث تــم جمــع البيانــات مــن املصــادر القريبــة،
ودراســتها ،وتحليلهــا ،والوصــول يف نهايــة الدراســة إىل نتائــج تكــون أقــرب للواقــع ،
نســتطيع مــن خاللهــا إعطــاء توصيــات رمبــا تفيــد املختصــن وأصحــاب القـرار.
وقــد اســتعان الباحــث بعــدد مــن املصــادر واملراجــع مــن أهمهــا :الوثائــق
الربيطانيــة كقــرارات اللجــان املرســلة لفلســطني ،وقــرارات املســئولني الربيطانيــن
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خــال فــرة الدراســة  ،وبعــض املصــادر الصهيونيــة لتحديــد املقارنــات مــع املصــادر
الفلســطينية .
وتوصلــت الدراســة إىل نتائــج عــن دور أريحــا أثنــاء تلــك الفــرة وتحديــد
أهميتهــا ،ويف النهايــة أوصــت الدراســة باالهتــام بهــذه النتائــج يف مالحقــة بريطانيــا
عــى مامرســاتها يف أريحــا واألغــوار ،وكذلــك اســتغالل هــذه النتائــج يف املفاوضــات
بــن الســلطة الفلســطينية وإرسائيــل.
بدايــة ميكــن القــول إن املصــادر التاريخيــة تطرقــت بإســهاب عــن تاريــخ أريحــا،
والتــي بســبب مــا حباهــا اللــه مــن ميــزات طبيعيــة جعلهــا مــن أوىل املــدن يف
املنطقــة ،هــذه املي ـزات كانــت -أحيانا-ســبباً يف عــدم ســكن اإلنســان لهــا ،وأحيان ـاً
كانــت ســبباً يف اســتقراره فيهــا ،واســتمرت عــى ذلــك شــأنها شــأن الكثــر مــن املــدن
يف العــامل ،فقــد كانــت حالــة االســتقرار فيهــا بــن املــد والجــزر .ففــي أواخــر القــرن
التاســع عــر كتــب عنهــا أحــد الرحالــة الغربيــن يف كتابــه “Palestine Past And
 ،”Phesentبأنهــا 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 ،وقاربــن آخريــن هــم ملــك للســكان ليتنقلــوا عربهــا(.)2
بقيــت أريحــا فقــرة حتــى نزلهــا جامعــة مــن القــدس يف مطلــع القــرن العرشيــن،
فغرســوا الكثــر مــن أشــجار املــوز  ،كــا عــاد بعــض األغنيــاء ينزلونهــا يف فصــل
الشــتاء ،وأخ ـرا ً يف عــام 1910م رفعــت الدولــة العثامنيــة درجــة أريحــا مــن قريــة
إىل ناحيــة يقيــم فيهــا حاكــم يُدعــى (املديــر) يتــوىل إدارتهــا وإدارة البــدو والقــرى
املجــاورة ،ويتبــع متــرف القــدس( ،)3ويتضــح أن أريحــا قــد بقيــت تحــت الحكــم
العثــاين حتــى شــباط 1918م حــن دخلهــا الربيطانيــون بقيــادة الجــرال اللبنــي،
وطبيعــي أن نفــرض أنــه بذلــك تخلــص مــن الخطــر العثــاين عــى القــدس ،أي أن
ســقوطها بيــد الربيطانيــن قــد جعلهــم يأمنــون أي خطــر عــى املدينــة مــن الجهــة
الرشقيــة  ،وهــذا يرتتــب عليــه إج ـراءات وتدابــر يف القــدس ويف أريحــا نفســها ،مــا
يعكــس أهميــة أريحــا بالنســبة للقــدس.

171

ً
أوال :الدور الوطني ألريحا وقراها تحت االحتالل البريطاني ومن ثم انتدابها 1936-1918م.

دخــل الج ـرال الربيطــاين اللنبــي القــدس باحتفــال عســكري ضخــم مش ـرا ً بهــذا
االحتفــال النــر بالفتــح الرســمي ملدينــة القــدس ،وذلــك يــوم األحــد املوافــق
ـس يف خطابــه أن يــؤرخ
1917/12/18م ،وكان دخولــه مــن جهــة بــاب الخليــل ،ومل ينـ َ
ذلــك اليــوم عــى أنــه نهايــة الحــروب الصليبيــة ،ومل يأبــه غضــب أعيــان املدينــة
وقادتهــا( ،)4لكــن مــن املؤكــد أن أحــدا ً مل يشــك يف أن املدينــة الزالــت غــر مؤمنة من
جهتهــا الرشقيــة ،فعــى بُعــد كيلــو مـرات كانــت أريحــا متتلــئ بالعســاكر العثامنيــن
واألملــان ،مــا يعنــي أن أريحــا مثلــت الظهــر الرشقي جــدار الحاميــة الرشقــي للقدس،
وأن مــن ال يســيطر عــى أريحــا ال يعتــر مســيطرا ً عــى مدينــة الســام املقدســة،
ومــن الطبيعــي االفـراض أن األتـراك قــد هربــوا مــن نـران الربيطانيــن التــي فتحــت
القــدس متوجهــن إىل الــرق باتجــاه أريحــا.
وقــد تزامــن انســحاب األتـراك مــن القــدس مــع دخــول قــوات أخــرى مــن األملــان
واألت ـراك إىل أريحــا الذيــن شــن ّوا هجوم ـاً معاكس ـاً اســردوا فيــه الســلط والفحيــص،
وانحــدروا إىل أريحــا ،وقــد هــرب أهلهــا ليــاً قبــل وصــول األملــان واألتــراك(،)5
وبالتــايل فإنــه ليــس بالســهل عــى الجـرال اللبنــي الســيطرة عــى أريحــا  ،ويف الوقــت
نفســه يعتــر نفســه مســيطرا ً عــى القــدس والزالــت أريحــا تحــت الســيطرة الرتكيــة
واألملانيــة.
برغــم وجــود املدفــع الكبــر لــدى األملــان والــذي تــم تثبيتــه يف مرتفعــات وادي
شــعيب ،فاملدافــع األملانيــة كانــت مبثابــة تكتيــك مرعــب للربيطانيــن يســتعمله
األملــان يف غالبيــة زحفهــم  ،ورغــم ذلــك اســتطاع الجـرال اللبنــي دخــول أريحــا مــن
جهــة الجنــوب والــرق ،وذلــك يف 1918/2/21م ( ،)6وبالتــايل فــإن عــدم وجــود
قــوات معاديــة غــرب النهــر يعنــي أن القــدس هــي آمنــة ،فــكان البــد مــن الحفــاظ
عــى الســيطرة عــى أريحــا.
وســاهمت قــوات االحتــال يف تشــكيل مجلــس محــي إلدارة أريحــا مكــون مــن
أربــع عشــائر ،وهــي «النصــرات ،والكعابنــة ،والعرينــات ،والســعايدة « وكانــت
تضــم أريحــا حتــى عــام 1927م العوجــاء وديــوك ،والنبــي مــوىس ،والنويعضــة،
وعــرب العوجــاء ،وعــرب الديــوك ،وعــرب النويعضــة  ،ومل تذكــر املصــادر التاريخيــة
حتــى عــام 1942م مــا يشــر إىل وجــود ســكان يهــود فيهــا ،أو حتــى رشائهــم ألي
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قطعــة أرض( ،)7وهــذا أمــر منطقــي ،فلــم تحــاول الحركــة الصهيونيــة رشاء أو حتــى
الســيطرة عــى أي أراض يف منطقــة وعــرة مبي ـزات طبيعيــة خاصــة  ،حتــى تنظيــم
البــاد باالنتــداب الربيطــاين ،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،
فمنحتهــا مركــز قضــاء فيهــا نائــب حاكــم  ،ولخصوبــة أراضيهــا فــإن هــذا النائــب
ميلــك التــرف بــأرايض أريحــا ومــا حولهــا ،فــاألرايض فيهــا تســمى «الجفتلــك»(*)
وهــي للســلطان عبــد الحميــد( ،)8وبالتــايل يتضــح أن هــذه األرض تلقائيــاً تتبــع
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 الربيطانيــة الســر هربــرت
صموئيــل مندوبـاً ســامياً عــى فلســطني ،وحولــت اإلدارة العســكرية إىل إدارة مدنيــة
أطلــق عليهــا اســم حكومــة فلســطني ،وبعــد عامــن أصــدر وزيــر املســتعمرات
الربيطــاين ونســتون ترششــل الكتــاب األبيــض 1922م الــذي أقــر بالتــزام بــاده
بتطبيــق وعــد بلفــور ،لكنــه ذكــر بــأن ذلــك ال يعنــي أن فلســطني كلهــا لليهــود ،بــل
إنــه أعطــى حق ـاً تاريخي ـاً للوجــود اليهــودي يف فلســطني  ،وتضمــن بيانــه اســتمرار
الهجــرة اليهوديــة رابطـاً ذلــك بالقــدرة االســتيعابية االقتصاديــة لفلســطني  ،ومتناســياً
وعــود بــاده للرشيــف الحســن( ،)9وميكــن االفـراض أن مصادقــة عصبــة األمــم بعــد
ذلــك بعــدة أشــهر عــى صــك االنتــداب يعتــر مــا ورد يف بيــان ترششــل عــن االنتــداب
مبثابــة التـزام دويل بذلــك  ،وهــذا مــا يزيــد املســئولية التاريخيــة لربيطانيــا عــى هــذا
الخطــأ ،وقــد كانــت أريحــا جــزءا ً مــن املســاحة التــي خصصــت لصالحيــات حكومــة
االنتــداب أي خريطــة فلســطني.
وقــد أولــت حكومــة االنتــداب اهتاممــات كثــرة يف تطويــر قطــاع الحكــم املحــي
يف فلســطني ومنهــا أريحــا  ،حيــث أنشــأت مدينــة أريحــا الجديــدة عىل شــارع القدس
عــان ،وبــدأ تطــور املدينــة إىل الشــال مــن الشــارع املذكــور ،وباتجــاه املدينــة
القدميــة باتجــاه ميــاه عــن الســلطان ،وباتجــاه مقــر امللــك هشــام ،وشــيدت حكومــة
االنتــداب مبنــى الحكومــة الخــاص بهــا ،وتطــور الوضــع اإلداري لتصبــح أريحــا مركـزا
للقضــاء الــذي يحمــل اســمها( ،)10وهــذا يؤكــد أهميــة املــكان لكــن ميكــن االفـراض
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أن هــذه األهميــة مل تعــد كونهــا مرتبطــة فقــط بأمــن مدينــة القــدس ،بــل مبســتقبل
رشق النهــر ،والــذي ظلــت بريطانيــا تخطــط أن يصبــح إمــارة مســتقلة ،وأن أريحــا
هــي املدخــل املالئــم لفلســطني عليهــا.
أدركــت حكومــة االنتــداب رضورة وأهميــة مشــاركة أولئــك الذيــن تركــوا القــوات
الرتكيــة واألملانيــة مــن العــرب ،وانضمــوا إىل بريطانيــا يف مراكــز حتــى لــو كانــت
عســكرية ،فقــد كان فايــز بــك اإلدريــي قائــدا ً لقضــاء أريحــا ،ومــن ثــم أصبــح قائــدا
ًللحــدود الرشقيــة لفلســطني( )11وتكمــن أهميــة ذلــك يف أن هــذه القــوات ســيكون
لهــا املســئولية يف تأمــن احتفــاالت موســم النبــي مــوىس ،لكــن ال ميكــن االفـراض بــأن
هــذا املنصــب العســكري ســيؤثر عــى القضايــا املهمــة مــع اليهــود خاصــة الهجــرة
وانتقــال األرايض يف تلــك املنطقــة.
وشــاركت أريحــا وبرغــم قلــة عــدد ســكانها منــذ بدايــة االحتــال الربيطــاين
لفلســطني يف مقاومــة املــروع الصهيــوين ،والــذي ســاندته بريطانيــا ،وقــد شــهدت
فلســطني عــام 1920م مــا سـ ّمي بثــورة العرشيــن التــي توزعــت فعالياتهــا وانتــرت
يف كل فلســطني تقريبــاً.
وكان أهــم مــا م ّيــز ثــورة العرشيــن الصدامــات بــن العــرب واليهــود حــول أحداث
مقــام النبــي مــوىس(*) القريــب مــن أريحــا  ،حيــث ذكــر اليهــود يف مذكـرات قادتهــم
مــا ال يتعــارض مــع مذكـرات العــرب يف ســبب األحــداث ،وهــو منــع بريطانيــا لقوافــل
املحتفلــن مــن العــرب القادمــن مــن الخليــل ونابلــس مــن دخــول البلــدة القدميــة
للقــدس حتــى تتجمــع الوفــود مــن جميــع فلســطني ،ويتــم االنطــاق يــوم  4إبريــل
إىل املقــام ،لكنهــم يقومــون بتحريــف الروايــة عندمــا يذكــرون أن العــرب اعتــدوا
عــى املصلــن اليهــود الذيــن كانــوا يف طريقهــم لحائــط املبــى (الـراق)(.)12
أمــا املصــادر التاريخيــة العربيــة فقــد ذكــرت أن الســلطات الربيطانيــة منعــت
دخــول وفــود الخليــل الذيــن كانــوا يحملــون الشــعارات ضــد بريطانيــا وضــد املــروع
الصهيــوين وعــى رأســها وعــد بلفــور ،فقامــت رشطــة االنتــداب مبنعهــم مــن دخــول
املدينــة ،ويف الوقــت نفســه قامــت مجموعــات مــن اليهــود باســتفزازهم ومســاندة
رشطــة االنتــداب ،فقــام العــرب مــن داخــل األســوار بفتــح بــاب الخليــل بالقــوة،
وحدثــت االشــتباكات ،واســتمر ذلــك لعــدة أيــام ،وقــد أســفر ذلــك عــن مقتــل خمســة
يهــود ،وإصابــة  21منهــم ،واستشــهاد أربعــة مــن العــرب ،وإصابــة  24آخريــن(.)13
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مــن غــر املنطقــي االفـراض بــأن كل هــذه األحــداث مل يتــم اســتثامرها مــن قبــل
قــادة العمــل الوطنــي الفلســطيني ،وكذلــك مــن قــادة املنظــات الصهيونيــة ،فلــم
تختلــف املصــادر التاريخيــة العربيــة والصهيونيــة عــى قيــادة الحــاج أمــن الحســيني
للتحريــض عــى هــذه األحــداث  ،وقــد كان ذلــك حــارضا ً أثنــاء اســتدعاء الحاكــم
العســكري الربيطــاين للســيد مــوىس كاظــم الحســيني رئيــس بلديــة القــدس ،وأبلغــه
بأنــه يحمــل العــرب املســئولية عــن تلــك الحــوادث الدمويــة  ،وهــدد باعتقــاالت
ومحاكــات ومالحقــات ،بــل إنــه بعــد بضعــة أيــام عزلــه عــن رئاســة البلديــة ،وعــن
مكانــه راغــب النشاشــيبي( ، )14ويف ذلــك مغــزى كبري ،وهــو إدراك ســلطات االنتداب
ألهميــة التنافــس العائــي عــى عمــدة القــدس ،خاصــة بــن الحســيني والنشاشــيبي،
وقــد غذتــه الســلطات غــر مــرة حتــى وصــل إىل تكويــن هــذه العائــات ألح ـزاب
سياســية.
وحكمــت املحاكــم العســكرية الربيطانيــة عــى املفتــي أمــن الحســيني بالســجن
ملــدة عرشيــن عامـاً ،وعــى عــارف العــارف مدة أقــل بقليــل وهربــا إىل األردن ،وكذلك
حكمــت عــى الصهيــوين فالدميــر جابوتنســي* خمســة عــر عامــاً ،وجميعهــم
بتهمــة التحريــض عــى االعتــداء عــى رشطــة االنتــداب( ،)15ويالحــظ أن أحــداث
مقــام النبــي مــوىس مثلــت بدايــة التفريــق والتمييــز يف التعامــل الربيطــاين مــع طــريف
الـراع العــريب واليهــودي ،كــا يتضــح هنــا بدايــة أهميــة أريحــا ومعاملهــا يف الحيــاة
السياســية فــرة االنتــداب.
وقــد اكتســبت أريحــا اهتامم ـاً عســكريا ًوإداري ـاً مــن قبــل ســلطات االنتــداب
عقــب أحــداث مقــام النبــي مــوىس ،ويجــد ذلــك تعبـرا ً لــه مــن خــال تأمــن الرشطة
الربيطانيــة يف العــام الــذي تــا األحــداث لالحتفــاالت مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا،
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 الربيطــاين يف تطويــر
قطــاع الحكــم املحــي يف فلســطني ،والــذي كان يهــدف إىل صبغــه بالنظــام الربيطــاين،
لــذا تــم تعزيــز الالمركزيــة يف هيئــات الحكــم املحــي ،وتــم توضيــح صالحيــات
الهيئــات اإلداريــة يف إطــار الحكــم املحــي ،وقــد أجريــت أول انتخابــات بلديــة عــام
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1927م عقــب صــدور مرســوم خــاص بهــذه االنتخابــات يف العــام الــذي تــاه(،)16
وميكــن لنــا أن نــرى أن هنــاك مجلسـاً محليـاً منتخبـاً ألريحــا ومــا حولهــا ،وكذلــك أن
نــرى جــدوالً لوارداتهــا ونفقاتهــا حتــى عــام 1944م وبالجنيهــات الفلســطينية(،)17
وهــذا يؤكــد مشــاركة أريحــا يف النظــام اإلداري أثنــاء فــرة االنتــداب الربيطــاين عــى
فلســطني.
لقــد كانــت أريحــا بامتيازاتهــا الطبيعيــة محــل أطــاع اليهــود ،فهــي املركــز
الســكاين واإلداري األقــرب للبحــر امليــت ،وبالفعــل فقــد أعطــى املنــدوب الســامي
الربيطــاين تشــانس بلومــر* امتيــازا ً الثنــن مــن اليهــود الــروس يبيــح لهــا اســتغالل
البحــر امليــت ،واســتخراج املعــادن واألمــاح منــه ،ومنحهــا الجنســية الفلســطينية،
وبالفعــل رسعــان مــا شــكل اليهــود رشكــة الســتخراج أمــاح البحــر امليــت عرفــت
باســم رشكــة البوتــاس الفلســطينية( ،)18ومــن املؤكــد أن هــذا العمــل االقتصــادي
ســيأخذ دوره يف النشــاط الصهيــوين العــام.
وتحــت مــرر هــذا النشــاط االقتصــادي تــم االســتيالء عــى أرايض قبيلــة الظــام
الواقعــة إىل الجنــوب مــن البحــر امليــت ،والبالغــة مســاحتها  1500دونــم بحجــة
احتيــاج الرشكــة لهــا ،وقــد كان هــذا االمتيــاز هــو يف األصــل ممنوح ـاً ألحــد العــرب
مــن املنطقــة ،وتــم إلغــاءه ومنحــه لليهــود ،مــا دعــا بعــض الزعــاء الفلســطينيني
وعــى رأســهم املفتــي بإرســال الربقيــات التــي تحتــج عــى ذلــك( ،)19وواضــح يف ذلــك
التحيــز الربيطــاين لليهــود.
وكانــت أريحــا متثــل كل بلــدة أو قريــة فلســطينية تأثــرت بأحــداث ه ّبــة الـراق،
فلــم يكــن أهلهــا بعيديــن عــا يــدور يف القــدس ،فمــع ســنوات نهايــة العقــد الثالــث
كان املــروع الصهيــوين يتقــدم أكــر فأكــر ،وأصبــح تقليدهــم مبســرة ضخمــة يف
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
الحــاج أمــن الحســيني ،وكانــت قراراتــه تتســم بالقــوة يف مواجهــة أي مــروع أو
مخطــط لالســتيالء عــى حائــط الـراق لبنــاء كنيــس يهــودي مكانــه ،ومل يكــن تخــوف
بريطانيــا أقــل ،فــكان تخوفهــا مــن نتائــج ذلــك عــى مصالحهــا فأصــدرت الحكومــة
الربيطانيــة الكتــاب األبيــض ،الــذي اتســم بعــدم تغيــر السياســة الربيطانيــة بهــذا
املوضــوع عــدا أنهــا ســتحاول عقــد بروتوكــول بــن العــرب واليهــود لتنظيــم العبــادة
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يف املــكان( ،)20ويبــدو أن هــذا األمــر قــد فشــل متامـاً.
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 الطرفــن ،وعــى إثرهــا أرســلت بريطانيــا لجنــة برئاســة الســر ولــر شــو
للتحقيــق يف األحــداث ،لكنهــا مل تصــب يف تشــخيصها لألمــر بــأن ربطــت إحبــاط
العــرب بخوفهــم عــى مســتقبلهم االقتصــادي( ،)21تبــع هــذه اللجنــة لجنــة دوليــة
للتحقيــق بأحــداث الـراق ،ولجنــة بريطانيــة اقتصاديــة برئاســة الســر جــون هــوب
سمبســون التــي عالجــت األمــر مــن جانــب اقتصــادي ،وبالنظــر إىل هــذه اللجــان
والتــي كان اليهــود يحاولــون أن يجعلــوا األمــر اقتصاديـاً ليســهل معالجتــه ،أو وضــع
حقائــق منــارصة لهــم ،فكانــوا يقدمــون آراءهــم باالمتيــازات التــي حصلــوا عليهــا
قبــل ســنوات ،خاصــة تلــك التــي يف األغــوار والبحــر امليــت.
وبرغــم عــدد ســكان أريحــا الضئيــل يف تلــك الســنة فــإن أريحــا حافظــت عــى
ارتباطهــا بأخطــر األمــور السياســية التــي تــدور عــى بعــد كيلومــرات منهــا يف
القــدس ،فاملــؤرخ الصهيــوين آريــي.ل .أفنــري يعــرف أن مذكــرات اليهــود التــي
قدمــت للجنــة كانــت تعكــس أن مشــكلة العــرب هــي اقتصاديــة( ،)22وهــذا مــا
تــرك أثــره فع ـاً بــأن بريطانيــا مل تأخــذ مــن تقريــر لجنتهــا ســوى عبــارة األوضــاع
االقتصاديــة يف البــاد ،فأرســلت الخبــر يف شــؤون االســتيطان االقتصــادي سمبســون
 ،والــذي كان عملــه كلــه التحقيــق يف جزئيــة واحــدة مــن تقريــر لجنــة شــو وهــو
ـس اليهــود التأكيــد عــى حقهــم بــكل مــا
الجانــب االقتصــادي الــذي بالتأكيــد مل ينـ َ
حصلــوا عليــه مــن أراض يف أريحــا واألغــوار.
دخلــت حقبــة الثالثينيــات مــن القــرن العرشيــن ،واشــتدت بهــا معــامل ال ـراع
بــن 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 تقدمـاً خاصـاً يف مجــال التعليــم.
ففــي تقريــر إلدارة املعــارف التابعــة لحكومــة فلســطني لعــام 1937-1936م
أكــدت أن هنــاك يف أريحــا مدرســتني إحداهــا للبنــن واألخــرى للبنــات ،وتصــل فقــط
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ملرحلــة الصــف الثالــث ،ويف العــام الــدرايس 1943-1942م وصلــت إىل مرحلــة الصــف
الرابــع ،وكان يــدرس بهــا مــا يزيــد عــن مائتــي طالــب وطالبــة ،وبهــا أكــر مــن
خمســة مدرســن( .)23وعنــد مقارنــة هــذه األعــداد مــن الطلبــة مــع أعــداد الســكان
ويف منطقــة كــا وصفهــا الجغرافيــون يف تلــك الفــرة ،فإننــا ال نجــد فارقــاً كبــرا ً
بينهــا وبــن 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
عســكرية ،وكذلــك تعــد مم ـرا ً لذلــك املركــز الحضــاري الــذي كان يكــر ويكــر يف
إمــارة رشق األردن.
ثانيًا /أطماع اليهود في أراضي أريحا واألغوار ومساعدة سلطات االنتداب لهم في الفترة من
1945-1922م :

مهــا يــؤرخ أحــد مــن الباحثــن أو املؤرخــن لل ـراع بــن العــرب واليهــود فــرة
االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني فلــن يحيــد قيــد أُمنلــة عــن أن انتقــال األرايض
لليهــود وهجرتهــم إىل فلســطني هــا جوهــر الـراع ،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 ،فالبــد مــن إبراز أهميتهــم يف موضــوع انتقــال األرايض لليهود،
وأن ذلــك ليــس بالتمنــي ،إمنــا هــو حقيقــة أطــاع الحركــة الصهيونيــة مبؤسســاتها
وشــخصياتها يف أرايض أريحــا واألغــوار.
وقــد كان نهــب أرايض أريحــا واألغــوار مــن ق ِبــل الحركــة الصهيونيــة عــن طريــق
ومبســاعدة ســلطات االنتــداب قــد بــدت معاملهــا باالمتيــازات املتكــررة التــي كانــت
تُ نــح لليهــود يف تلــك املناطــق ،لكــن األهــم عــى اإلطــاق قضيــة أرايض الجفالــك.

قضية االستيالء على أراضي الجفتلك:

تعنــي هــذه الكلمــة املزرعــة ،وأصلهــا االصطالحــي هــي األرض الســلطانية (أو
جفتلــك هومايــون) حيــث قــام الســلطان عبــد الحميــد بتســجيل ماليــن 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( ،)24لكــن البد
هنــا مــن التأكيــد عــى أن الســلطات العثامنيــة 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.
وتبلــغ مســاحة أرايض الجفتلــك هــذه ( )495,179دومنــاً ،اعتــرت حكومــة
فلســطني برئاســة هربــرت صموئيــل أنهــا حــرة التــرف بهــا ،وأقامــت اتفاقيــة بينهــا
وبــن بعــض األفـراد اعتربتهــم ممثلــن لألهــايل املنتفعــن مــن هــذه األرايض ،ووقعــوا
اتفاقيــة «غــور املــدورة» وتنــص االتفاقيــة عــى إخـراج املواطنــن مــن أراضيهــم التــي
زرعوهــا ملئــات الســنني ،وإعطــاء مــن يثبــت ملكيتــه لهــا بــدالً منهــا يف مناطــق
أخــرى ،وحــددت مســاحة  150دومن ـاً كحــد أقــى ألي إثبــات ملكيــة لــكل عائلــة،
وال يتــم التنــازل عنهــا إال إذا وافقــت الحكومــة عــى املشــري أنــه ســيصلح هــذه
األرض(.)25
وعند النظر لهذه االتفاقية البد من مالحظة التايل:
•مل أعــر يف مصــادر البحــث عــا يفيــد بــأن هنــاك تفويضـاً مــن ِقبــل أهــايل أريحــا
واألغــوار حتــى بيســان العــرب ممــن وقــع االتفاقيــة نيابــة عنهم.
•أنــه وبطبيعــة الســكان الفالحــن والبــدو فلــم يكــن غــر عــدد يســر جــدا ً منهــم
ميلــك أوراقــاً تثبــت ملكيتهــم ،وهــذا معــروف  ،فلــم يكــن ســكان فلســطني
بشــكل عــام وليــس أريحــا فقــط يقومــون بتســجيل أراضيهــم.
•إن املقصــود مبوافقــة الحكومــة عــى املشــري إن كان غرضــه إصــاح األرض،
املقصــود هنــا هــم اليهــود فقــد كانــوا يتغنــون بأنهــم األقــدر عــى إصــاح
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 االســتعامري يف لنــدن يوضح
فيهــا أنــه يف عــام 1870م توقــف الفالحــون عــن دفــع الرضائــب ،وصــادرت الحكومــة
العثامنيــة األرض ،وأن حكومــة فلســطني هــي وريــث لإلمرباطوريــة العثامنيــة يف
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فلســطني مبوجــب صــك االنتــداب ،فلهــا حقــوق يف هــذه األرض أي الجفتلــك(.)26
وهــذا يوضــح بــا شــك أن املكتــب االســتعامري هــو الجهــة املرشفــة عىل 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 يومـاً بعيــدة عــن القوانــن والترشيعــات 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 أمـرا ً بعمــل مســح لــكل
أرايض فلســطني عــدا بــر الســبع ،وتبعــه يف العــام التــايل قانــون تفتيــت املشــاع،
وعينــت مســئوالً عــن تســوية ملكيــة ووضــع هــذا النــوع مــن األرايض ( .)27ومــن
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 القوانــن لوضــع حــد للفــوىض يف تســجيل األرايض ،لكنهــا ســتؤول يف
النهايــة إىل مزيــد مــن انتقــال مســاحات أخــرى لليهــود.
قامــت دائــرة األرايض عــام 1934م بتقييــم أرايض  970قريــة فلســطينية منهــا
قريتــن يف األغــوار مــن أجــل دفــع الرضيبــة عــى األرايض األمرييــة والســلطانية ،ومــن
ضمنهــا األرايض املزروعــة املرويــة وغــر املرويــة والغابــات واألحــراج( ،)28ورمبــا
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.
لقــد كانــت طبيعــة النــاس يف أريحــا واألغــوار مــن الفالحــن والبــدو الذيــن ال
يولــون حفــظ املســتندات أو التســجيل أهميــة كبــرة  ،ومل يتعــرض مللكيتهــم لــأرض
أحــد عــى مــدار مئــات الســنني ،وقــد اســتغلت ســلطات االنتــداب ذلــك بإصدارهــا
القانــون الثالــث لســجالت األرايض عــام 1944م والــذي ســمي بقانــون القيــود التالفة،
حيــث تذرعــت ســلطات االنتــداب بــأن وضــع حالــة الســند قــد يصبــح عديــم النفــع،
أو تالف ـاً ،أو غــر مفــرز ويجــب تجديــده ،وقــد كان تطبيــق هــذا األمــر وبــاالً عــى
أصحــاب األرايض يف فلســطني خاصــة الفالحــن البســطاء ،وكان يســتهدف قــرى
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القــدس ومــا حولهــا حتــى الوصــول إىل أريحــا مــن الناحيــة الرشقيــة( ،)29والخطــورة
يف هــذا القانــون أنــه كان يخضــع الســند إىل تخمــن موظــف دائــرة األرايض ،وأنــه
ش ـكّل 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 فــرة
االنتــداب الربيطــاين ،واألمــر كان مرتبــاً بالقوانــن التــي يســنها املنــدوب الســامي
تــارة ،وبالـراع املبــارش مــع اليهــود تــارة أخــرى ،وبعمــل الســارسة ومــن هــم خارج
فلســطني ،ويشــمل األمــر غالبيــة أنــواع األرايض بتصنيفاتهــا املختلفــة ،والجــدول
التــايل يوضــح مســاحات أرايض الدولــة كــا تــم االدعــاء بذلــك يف أريحــا كــا كانــت
يف بدايــة عــام 1945م.
أراضي في استخدامات عامة

طرق وأنهار

سكك حديد

أراضي مؤسسات حكومية
مؤسسات
أخرى
هيئة الغابات

أرايض
الجفتلك

املساحة
بالدونم
524

املساحة
بالدونم
2,465

املساحة بالدونم

املساحة
بالدونم

املساحة بالدونم

1,620

--

1,383

أراضي غير مؤجرة المجموع

أراضي مؤجرة

أرايض أخرى ليهود
املساحة
بالدونم

املساحة
املساحة املساحة بالدونم
بالدونم
بالدونم

31,985

115,186

14,981

62,228

ويتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه بعــد مــرور ربــع القــرن ،وبعــد عــرات
القـرارات والترشيعــات التــي تخــص األرايض ،والتــي أصدرتهــا حكومــة االنتــداب ،فقد
تغــرت الصــورة يف تصنيــف األرايض كليـاً عــا كانــت عليــه قبــل االحتــال الربيطــاين
لفلســطني ،وال يعنــي تصنيــف قطــع األرض بالطــرق ،واألنهــار ،أو الغابــات أنــه ال
يســكنها أحــد ،فهــذا غــر صحيــح ،لكــن ســلطات االنتــداب وصلــت إىل هــذه األرقــام
للتقليــل مــن نســبة ملكيــة العــرب لهــذه القطــع مــن األرايض ،فــأرايض الجفتلــك يف
أريحــا والتــي قدرتهــا الســلطة (حســب تعريفهــا) هــي يف األصــل ملواطنــن عــرب
ينتفعــون بهــا ،ومل يعــن يومـاً قـرار ملكيتهــا للســلطان العثــاين عــدم انتفاعهــم بهــا،
وبالتــايل اعتربتهــم ســلطة االنتــداب مــن املســتأجرين لهــذه األرض.
ويبقــى الســؤال وكــا هــو واضــح يف الجــدول الســابق كيــف تســلل اليهــود
للســيطرة عــى مســاحة  14,981دومن ـاً مــن أرايض أريحــا حتــى عــام 1945م؟ فهــذا
رقــم ليــس بالهــن 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
حــق أي أحــد باالعــراض عــى قراراهــا بتصنيــف هــذه القطــع ،ومل يثبــت أحــد
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 – اســتثامر» ،وبالتــايل فــا
أعتقــد أن مــن املجحــف علميـاً االفـراض بأنــه ممكــن أن تــؤول  115,186دومنـاً هــي
مجمــوع األرايض غــر امللكيــة الخاصــة يف أريحــا إىل اليهــود.

ثالثًا /الدور الوطني ألريحا وقراها 1948-1936م :

مل تكــن أريحــا وقراهــا واألغــوار بشــكل عــام بعيــدة عــن األحــداث يف فلســطني
وعــن معــامل ال ـراع مــع الحركــة الصهيونيــة خاصــة يف موضوعــي انتقــال األرايض
والهجــرة ،فــا يجــوز ألي باحــث التحــدث عــن دور أي مدينــة فلســطينية خــال فــرة
االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني دون الحديــث عــن هذيــن املوضوعــن ،فقــد كانــا
الســبب املبــارش وغــر املبــارش يف أي أحــداث صــدام تــدور بــن العــرب واليهــود ،بــل
مل تخــل مذكــرة أو وثيقــة مقدمــة إىل أي لجنــة أتــت فلســطني منهــا ،وبغــض النظــر
عــن أي أســباب أخــرى تبقــى الهجــرة وانتقــال األرايض ســببني للثــورة الفلســطينية
الكــرى عــام 1936م.
انفجــرت أحــداث ثــورة 1936م يف نيســان مــن العــام نفســه ،وكانــت معاملهــا
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
الدفــاع الــذي يخ ـ ّول املنــدوب الســامي الربيطــاين وضــع قوانــن الطــوارئ موضــع
التنفيــذ ،واعتقلــت اآلالف ،وتــم اعتبــار اللجنــة العربيــة العليــا وجميــع اللجــان
العربيــة ذات االتجــاه الســيايس ممنوعــة ،وأقصــت الحــاج أمــن الحســنني واعتقــال
غالبيــة اللجنــة العربيــة العليــا ونفتهــم إىل جزيــرة سيشــل( ،)31وليــس مــن تخصــص
البحــث الحديــث عــن اإلج ـراءات الربيطانيــة قــدر أهميــة أريحــا يف هــذه الثــورة.
كانــت طبيعــة أريحــا واألغــوار وتواصلهــا مــع رشق األردن هــو ســبب رئيــي
ألن تكــون محطــة انتقــال للمجاهديــن العــرب ولتهريــب األســلحة إىل قــادة
الثــورة ،فعندمــا تــم اســتدعاء الربيطــاين تشــارلز تيغــارت الخبــر الربيطــاين يف حــرب
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ـمي «بخــط تيغــارت» وهــو وضــع
العصابــات كان مــن أوىل قراراتــه إقامــة مــا ُسـ َّ
أســاك شــائكة عــى الحــدود ،فكانــت أريحــا هــي مــن أُوىل مناطــق الحــدود يف هــذا
الخــط ،حيــث تــم وضــع مــا طولــه  40كيلومــر تقريبـاً بعــرض ثالثــة أمتــار وارتفــاع
ثالثــة أمتــار ،وتــم وضــع فيــه ألغــام و 15قلعــة مجهــزة بالحـراس ومعــدات الكشــف
( ،)32وهــذا يفــر أن هــذه املنطقــة كانــت منطقــة مهمــة يف تســلل املجاهديــن
ونقــل األســلحة للثــوار مــن رشق األردن ،ولكــن هــل ميكــن أن يتــم كل هــذا دون
مشــاركة أهــايل أريحــا يف هــذا األمــر؟ ليــس مــن املوضوعيــة افـراض ذلــك ،لظــروف
املنطقــة الطبيعيــة القاســية التــي تفــرض االســتعانة بســكانها.
ويصــف محمــد دروزة دور املناطــق الفلســطينية يف فعاليــات الثــورة ،واملالحــظ
لوصفــه أنــه يتحــدث عــن بعــض الفعاليــات ،ومل يســتنث منهــا مدينــة ،أو قريــة ،أو
بلــدة إال وشــاركت فيهــا كتلــك املقــاالت يف بدايــة اإلرضاب ،وإغــاق الحوانيــت يف
جميــع املناطــق ،وكذلــك تحــدث عــن إرضاب عــال الســكة الحديــد مــع جميــع
املناطــق .ومــن املؤكــد أن العــال العاملــن عــى الخــط الــذي يربــط األغــوار بالخــط
الرئيــي يف حيفــا كانــوا ضمــن هــذه الفعاليــات( ،)33وهــذا يجعلنــا نســتنتج أنــه
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 بالالمئــة
عــى ســلطات االنتــداب لعــدم اســتعدادها لهكــذا أحــداث ،وتهادنهــا مــع العــرب،
واعتــروا هــروب اليهــود طوعــاً مــن رشق القــدس هــو بســبب هجــوم العــرب
عليهــم ،وكذلــك اعتــروا هروبهــم مــن الخليــل هــو إرهــاب العــرب وتقاعس ســلطات
االنتــداب ،بــل إنهــم ركــزوا يف مذكراتهــم عــى مالحقــة عائلــة الحســيني لليهــود
وقتلهــم ،ومالحقــة وطــرد العائــات العربيــة التــي مل تشــارك يف الثــورة وطردهــا إىل
األغــوار باعتبــار أن طبيعتهــا قاســية( ،)34فحتــى املصــادر الصهيونيــة واإلرسائيليــة مل
تنــف ،أو تغفــل دور أريحــا واألغــوار يف ثــورة 1936م.
وصلــت لجنــة بــل امللكيــة الربيطانيــة إىل فلســطني للتحقيــق يف أحــداث ثــورة
1936م وبالرغــم مــن أنهــا مل تجــد حـاً 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 بــن أرايض الدولــة العربيــة واألخــرى اليهودية،
وكانــت أريحــا ضمــن حــدود الدولــة العربيــة املقرتحــة مســاحتها ،والتــي تضــم إضافة
إىل أريحــا قضــاء غــزة ،وبــر الســبع ،وصحـراء النقــب ،والخليــل ،ونابلــس ،وأجـزاء من
شــال طولكــرم ،وجنــن ،وبيســان ،ويافــا( ،)35ويبــدو أن ســبب ذلــك هــو أن أريحــا
واألغــوار هــي أراض مبيـزات قاســية ،وليســت عــى األقــل ضمــن األرايض املســتصلحة
يف ذلــك الحــن ،كــا أن اليهــود مل يركــزوا عــى أريحــا أو القــرى املجــاورة برغــم أنهــم
طالبــوا بالجــزء الشــايل مــن األغــوار ،والــذي يتصــل بالجليــل األدىن؛ ألن املســاحة
املعطــاة للدولــة اليهوديــة كانــت أهمهــا شــال فلســطني بجميــع حــدود فلســطني
مــع لبنــان ومــع ســوريا.
وأصــدرت بريطانيــا الكتــاب األبيــض عــام 1939م والــذي رفضــه العــرب واليهــود،
وقــد صنفــت مناطــق أريحــا واألغــوار يف أكــر مــن بــاب ،فقــد خضعــت املنطقــة
الشــالية مــن األغــوار لقيــود يف انتقــال األرايض ،وتبــع ذلــك تصنيفهــا بنفــس
التصنيــف يف قوانــن وترشيعــات األرايض التــي أعقبــت الكتــاب األبيــض 1949م،
ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن أحــداث الحــرب العامليــة الثانيــة التــي اندلعــت يف
ســبتمرب 1939م وتحويــل فلســطني إىل قاعــدة عســكرية بريطانيــة ،والدعــوة للوقــوف
إىل جانــب الحلفــاء ،وبــدء حملــة التطــوع يف الجيــش الربيطــاين  ،فــكل ذلــك طغــى
عــى األحــداث يف فلســطني ،خاصــة الثــورة التــي تهــدأ أكــر فأكــر حتــى انتهــت
تقريبــاً  ،ودخلــت فلســطني فــرة األربعينيــات مبيــزات وشــكل آخــر للــراع مــع
املــروع الصهيــوين.
ودخلــت أريحــا حقبــة األربعينيــات مــن القــرن العرشيــن وحالهــا كحــال املــدن
والبلــدات الفلســطينية األخــرى  ،وكان الـراع مــع املــروع الصهيــوين عــى أشــده،
وبقيــت أريحــا مركـزا ً لقضــاء يحمــل اســمها حتــى عــام 1944م عندمــا ألغت ســلطات
االنتــداب هــذا القضــاء وألحقتــه بقضــاء القــدس ،وكانــت مســاحة قضــاء أريحــا
مــع بدايــة عــام 1944م نحــو 341كــم ،2وعــدد ســكانها نحــو  4600نســمة  ،وكان
يتبعهــا أربــع قــرى هــي (العوجــا ،وديــوك ،والنبــي مــوىس ،والنويعضــة) فض ـاً عــن
القبائــل البدويــة املتجولــة واملســتقرة ،وبقــي هــذا الحــال حتــى عــام 1948م الــذي
شــهد أخطــر تحــول يف تاريــخ الشــعب الفلســطيني يف تاريخــه الحديــث واملعــارص،
فقــد عــادت أريحــا قضــا ًء ضــم أكــر مــن عرشيــن ألــف غالبيتهــم مــن الالجئــن
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الفلســطينيني( ،)36ويبــدو أن التغــرات الجغرافيــة والوضــع الســيايس هــو الــذي
جعــل ســلطات االنتــداب تســعى إىل تغيــر أنظمــة التقســيم اإلداري يف فلســطني.
وبالرغــم مــن منــو أريحــا خــال االنتــداب الربيطــاين فإنــه مل يُســجل تطــورا ً واضحاً
مــن الناحيــة التخطيطيــة إال يف بدايــة األربعينيــات ،حيــث قامــت ســلطات التخطيــط
بالبــدء يف عمــل مخطــط توجيهــي ألريحــا مــن خــال املخطــط الــذي ُعرف بـــ (،)RJ5
واملخطــط ( )SI5ملنطقــة القــدس .ويف عــام 1945م تــم إنجــاز املخطــط الهيكيل األويل
ألريحــا كمدينــة ،والــذي قامــت بإعــداده لجنــة التنظيــم اللوائيــة التابعــة لســلطات
االنتــداب( ،)37ومل أعــر يف مصــادر الدراســة مــا يفيــد مبشــاركة األهــايل ،أو منــدوب
األحـزاب ،أو أعضــاء اللجــان املحليــة ،أو أي لجنــة قوميــة يف عمــل هــذه اللجنــة ،و قد
يكــون هنــاك مشــاركة مــن نفــس املوظفــن العــرب العاملــن يف اإلدارات املختلفــة
التابعــة لســلطات االنتــداب.
صحيــح أن فلســطني كانــت مرك ـزا ً مه ـاً ألهــم األحــداث السياســية يف الــرق
األوســط طــوال فــرة االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني ،لكــن هــذا كلــه مل مينــع
الحيــاة يف مدنهــا ،وبلداتهــا ،وقراهــا ،ومل تســتطع كل أحــداث الـراع مــع املــروع
الصهيــوين وســلطات االنتــداب يف طمــس معــامل أريحــا ،فقــد بــورش بالتنقيــب عــن
اآلثــار يف خربــة املفجــر – قــر امللــك هشــام عــام 1933م عــر دمييــري برامــي
وهــو مقــديس ،وقــد عــر عــى معــامل جديــدة يف قــر هشــام ،وبالتحديــد مــا يفيــد
يف الفــرة التــي تــوىل فيهــا الخالفة ،وهــي مــن ســنة (125-105هـــ743-724 ،م)(،)38
وهــذا دليــل عــى أن أريحــا بــدأت بالفعــل يف منتصــف الثالثينيــات بإعــادة مركزهــا
االجتامعــي والعلمــي ،بــل والســيايس يف أحــداث فلســطني.
تحمــل الشــعب الفلســطيني مــع بدايــة األربعينيــات عبئــاً كبــرا ً يف الحــرب
العامليــة الثانيــة ،وليــس لــه فيهــا ال ناقــة وال جمــل ،وكان يتوجــب عــى كافــة مناطــق
اإلمرباطوريــة الربيطانيــة منــارصة الحلفــاء يف الحــرب ،وتــم أخــذ ذلــك بعــن االعتبــار
يف العالقــة بــن بريطانيــا وفرنســا مــن جانــب حكومــات الدولــة العربيــة الواقعــة
تحــت ســيطرتها.
واســتعان ســاح الهندســة الربيطــاين منــذ الســنوات األوىل مــن الحــرب العامليــة
الثانيــة بالخ ـرات الصهيونيــة يف املجــال الفنــي ،وتــم تعيــن أحــد الضبــاط اليهــود
ويدعــى «كيــس» قائــدا ً لســاح الهندســة يف املعســكر الثامــن التابــع للجيــش
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الربيطــاين ،وقــدم اليهــود يف فلســطني ع ـرات الوحــدات الهندســية إىل الحلفــاء يف
معــارك يف الــرق األوســط  ،وأقيمــت بعــض تلــك الوحــدات والتحصينــات يف أريحــا
واألغــوار( ،)39ويالحــظ هنــا الفــارق الكبــر يف أهميــة أريحــا عســكرياً بــن الحــرب
الكونيــة األوىل والثانيــة ،إذ كانــت يف األوىل األهميــة فقــط للســيطرة عــى القــدس،
لكــن يف الثانيــة ولزيــادة أهميــة رشق األردن وأهميــة األحــداث يف فلســطني فقــد
زادت األهميــة لهــا.
وبالرغــم مــن تأثــر الكتــاب األبيــض 1936م عــى العالقــات الصهيونيــة الربيطانيــة
فــإن التأثــر الســلبي لذلــك كان مرحلي ـاً ،فرسعــان مــا تــم ترميــم هــذه العالقــة
خاصــة بعــد انــدالع الحــرب العامليــة الثانيــة ،وقــد أســهمت الــركات واملؤسســات
الصهيونيــة يف دعــم بريطانيــا ومــن ضمهــا يف فلســطني وأيضـاً يف أريحــا ،فقــد قامــت
رشكــة ســوليل بونيــه الصهيونيــة بالجهــد الرئيــي يف بنــاء الحصــون والجســور
التــي كانــت مزروعــة باأللغــام ،وكذلــك ترميــم بعــض الشــوارع الالزمــة لالســتخدام
العســكري( ،)40ويبــدو أن ذلــك يعــود إىل الخــرة الصهيونيــة يف أريحــا ومــا حولهــا
مــن األغــوار ،فــا يعقــل لرشكــة أن تقــوم بهــذه املهمــة وهــي ال تعــرف طبيعــة هــذا
املــكان.
مــن املســتبعد أن يتحــدث أحــد الباحثــن أو حتــى الــرواة عــن أحــداث الحــرب
العامليــة الثانيــة يف الــرق األوســط دون الحديــث عــن تلــك الحادثــة التــي كان
مرسحهــا تلــك املســاحة بــن القــدس وأريحــا ،والتــي كان عــى أساســها وكــا تناقلتهــا
املصــادر الغربيــة تســميم ميــاه أحــد األوديــة التــي يــرب منها اليهــود ،والتــي رعاها
الحــاج أمــن الحســيني كــا تدعيــه املصــادر ،حيــث قــام بهــا ضبــاط طائــرة أملــان
مبســاعدة الثــوار الفلســطينيني ،وقــد فشــلت هــذه العمليــة ،وهــرب الثــوار والضبــاط
األملــان يف صحــراء األغــوار حتــى وصــل بعضهــم فيــا بعــد عــن طريــق الــر إىل
القــدس( ،)41وبعــد كل هــذه األحــداث التــي شــهدتها أريحــا خــال الحــرب العامليــة
الثانيــة ال ميكــن التقليــل مــن األهميــة العســكرية لهــا.
ليــس مــن تخصــص الدراســة تأريــخ فلســطني خــال فــرة االنتــداب ،مبعنــى أن
الدراســة متخصصــة بذكــر وتحليــل تلــك األحــداث السياســية املهمــة يف فلســطني،
والتــي أثــرت عــى أريحــا أو دور هــذه األخــرة يف األحــداث السياســية املهمــة التــي
دارت رحاهــا يف فلســطني ،خاصــة يف مقارعــة املــروع الصهيــوين ،والــذي دعمتــه
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وســاندته بريطانيــا يف فــرة حددتهــا الدراســة ،فعــى ســبيل املثــال مــرت أحــداث
اللجنــة األنكلــو أمريكيــة ودور الحركــة الوطنيــة واملامرســات الصهيونيــة يف بعــض
ســنوات االنتــداب التــي تســتحق كل توثيــق وكل تحليــل للوصــول إىل نتائــج مل يكــن
ألريحــا دو مهــم يف بعضهــا ،وهــذا ال يعنــي مطلقـاً أن دور أريحــا كان ثانويـاً ،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
ملبــس العربيــة ،والتــي تفــوح منهــا رائحــة أزهــار الليمــون والربتقــال  ،تصــادف
هــذا االســتيطان مــع هزميــة الحركــة الوطنيــة املرصيــة يف التــل الكبــر بقيــادة
أحمــد عـرايب ،ومــع تطــور املــروع الصهيــوين فقــد كان نشــاطهم محمومـاً للســيطرة
عــى مزيــد مــن األرض ،وجلــب املزيــد مــن املهاجريــن متســلحني مبنــارصة ســلطات
االنتــداب الربيطــاين يف كافــة املجــاالت ،ومل تســلم أريحــا مــن هــذا االســتيطان الــذي
يســر عــى ذراعــن أساســيني هــا :الســيطرة عــى األرض واملســتوطنني.
وبــدأت معــامل االســتيطان الصهيــوين يف أريحــا بتلــك االمتيــازات التــي حصــل
عليهــا اليهــود (مؤسســات -رشكات -أف ـراد) يف البحــر امليــت ،وعــى رأســها امتيــاز
اســتثامر بوتــاس البحــر امليــت لرشكــة يهوديــة ،والتــي قامــت بإنشــاء املصانــع
واملنشــآت يف شــال البحــر امليــت ،وزادت عــر الســنوات مــن بنائهــا لهــذه املصانــع
والقــاع أهمهــا Beit Haarawa :بالقــرب مــن مصــب نهــر األردن ،و Klleaعــى
البحــر بالقــرب مــن النبــي مــوىس(.)42
بلغــت مســاحة قريــة النبــي مــوىس  122,218دومنـاً ،منهــا  543للطــرق والوديــان،
وتــرب منهــا  65دومن ـاً لليهــود ،وغــرس العــرب  275دومن ـاً باملــوز ،ويتبــع القريــة
قطعــة أرض ـــمساحتها  135دومنـاً ،ولطبيعــة أن هــذه القريــة ال يصلهــا النــاس كثـرا ً
إال يف موســم األعيــاد التــي كانــت تســمى بإحيــاء مقــام النبــي مــوىس ،فقــد كان يف
القريــة عــام 1931م عــدد قليــل مــن املســلمني ،ويف عــام  1938ارتفــع عددهــم إىل
 967نفــرا ً ( 275يهوديــاً و 692مســلامً) ،ويف عــام 1945م كان بهــا  2650نفــرا ً مبــا
()43
فيهــم عــال امتيــاز رشكــة البوتــاس يوزعــون كالتــايل:
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1270
			
يهود
2650
املجموع		
ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن عــدد الســكان اليهــود يقــرب مــن عدد الســكان
العــرب واملســلمني  ،ووجــود لبعــض املســيحيني يف أريحــا ،ويالحــظ كذلــك أن عــدد
الســكان زاد بوتــرة عاليــة عــام 1931م أي بعــد أحــداث الـراق 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 االفـراض هنــا
أنــه ليــس كل مــا يشــار إليهــم يهــود هــم حقيقــة مــن اليهــود ،إمنــا مــن املمكــن أن
يكونــوا مــن العــال ،أو الفنيــن ،أو املهندســن األجانــب الذيــن يعملــون يف الرشكــة.
لقــد ســاهمت ســلطات االنتــداب يف دعــم النشــاط االســتيطاين الصهيــوين يف
أريحــا ،فلــم يكــن منحهــا لالمتيــاز اســتخراج البوتــاس يقــف عنــد حــد االمتيــاز ،إمنــا
يف منــح الرشكــة عــام 1930م  75ألــف دونــم  ،بعضهــا يف أريحــا واألغــوار ،وهــذا
كان مجانـاً ،وتبــع ذلــك بعــد عــدة ســنوات بيــع ســلطات االنتــداب للرشكــة وبســعر
رمــزي مــا مســاحته  64ألــف دونــم أخــرى ،وكذلــك حــق انت ـزاع امللكيــة لــأرايض
التــي يحتاجهــا املــروع يف حالــة عــدم الوصــول التفــاق مــع أصحابهــا ،إضافــة إىل
تســهيالت حكوميــة أخــرى يف أريحــا واألغــوار( ،)44وقــد كانــت هــذه الرشكــة ملــكاً
لليهــود ،وحت ـاً وجــدت دع ـاً مــن املؤسســات الكبــرة مــن قبــل الكــرن كيمــت
والكــرن هايتســود ،والــذي يجعــل هــذا االف ـراض واقعي ـاً أنهــا كانــا ميــوالن رشاء
األرايض الالزمــة لالســتيطان ،فــا بالنــا مبــروع صهيــوين اقتصــادي كبــر كهــذا.
لقــد منــا االســتيطان الصهيــوين يف أريحــا وكــر بفعــل عوامــل كان مــن أهمهــا:
امتيــاز رشكــة البوتــاس ،وأن قطــع األرايض الكبــرة التــي ُم ِن َحــت للمــروع مل تكــن
كلهــا الســتخدام املــروع ،إمنــا كانــت لالســتيطان ،وإال مــاذا ميكــن أن نســمي عــاالً
يهــودا ً يأتــون مــن الخــارج مهاجريــن ويعملــون فــورا ً يف هــذه الرشكــة ،وســيكون
اســتقرارهم يف معســكرات مغلقــة مثلهــا مثــل غالبيــة تجمعــات االســتيطان الصهيوين
يف فلســطني يف فــرة االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني.
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ليــس هنــاك مــا يؤكــد أن املنشــآت التــي أنشــأتها الحركــة الصهيونيــة يف أريحــا
والنبــي مــوىس بقيــت بعــد حــرب عــام  1948خاصــة يف ظــل وجــود وانتشــار الجيــش
األردين يف تلــك املناطــق ،مــا يجعلنــا نفــرض أنهــا ُدمــرت أثنــاء الحــرب ،لكــن ميكــن
لنــا أن نــرى بعــض هــذه املنشــآت والنشــاط االســتيطان قــد بقــي حتــى بعــد الحــرب،
ولكــن عــى بعــد أربعــة عــر كيلومـرا ً مــن الحــدود الســابقة.
ودخلــت فلســطني عــام 1947م يف أحــداث مهمــة ومصرييــة كان مــن أهمهــا:
قـرار التقســيم الصــادر عــن الجمعيــة العامة لألمــم املتحــدة وبتاريــخ 1947/11/29م
ويحمــل الرقــم ( ،)18وقــد تأثــرت املــدن الفلســطينية ومــن بينهــا أريحــا مبعارضــة
هــذا القـرار ،وشــهدت فلســطني يف فــرة مــا بــن القـرار ومــا بــن انســحاب القــوات
العربيــة حتــى خطــوط الهدنــة التــي وقعــت مــع الــدول العربيــة عقــب الحــرب
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 بالالجئــن 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 الربيطــاين عــام 1918م
أعقبــه وقوعهــا تحــت االنتــداب الربيطــاين الــذي انتهــى عمليـاً بنكبــة 1948م ،وخالل
هــذه الفــرة شــاركت يف أحــداث عديــدة ،وتأثــرت بأخــرى ،وقــد متخضــت الدراســة
عــن عــدة نتائــج مــن أهمهــا:
•مثلــت أريحــا أهميــة أمنيــة للقــدس ،ومثّــل احتاللهــا مــن قبــل بريطانيــا بعــد
القــدس رضورة أمنيــة للوجــود الربيطــاين يف القــدس.
•امتــأت أريحــا وقراهــا بعــدد غــر كبــر مــن الســكان ،لكــن طبيعــة املــكان
وأهميتــه ازدادت مــع طــول فــرة االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني.
•شــهدت أريحــا أهميــة لــدى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،ســاعدها يف ذلــك مــا
امتلكتــه مــن إرث تاريخــي وتقاليــد لــدى الفلســطينيني ،ووجــد ذلــك تعبـرا ً 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 لالســتيطان 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:

•إعــادة إحيــاء التقاليــد الفلســطينية التــي تربــط الشــعب الفلســطيني بأريحــا
واألغــوار بالوجــدان.
•تكليــف الجهــات املختصــة يف الســلطة الفلســطينية لفريــق متخصــص بعمــل
مســح لــأرايض التــي اســتوىل عليهــا الصهاينــة ،وإعــداد املــادة القانونيــة الالزمــة
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 فــرة االنتــداب
الربيطــاين عــى فلســطني حتــى عــام 1948م وإبـراز هــذا التوثيــق.
•االهتــام أثنــاء املفاوضــات مــع الجانــب اإلرسائيــي بأحقيــة الفلســطينيني يف
األغــوار كجــزء مــن الدولــة الفلســطينية ،وأن أرايض املنطقــة مــن «الجفتلــك»
مــن حــق الفلســطينيني االنتفــاع بهــا.
•تعميــق االرتبــاط الدميوغــرايف الفلســطيني مــا بــن القــدس وأريحــا ،ودعــم
الســكان هنــاك؛ للحفــاظ عــى تواصــل بــن املنطقتــن يضمــن عــدم نهــب
إرسائيــل لــأرايض هنــاك.
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•(*) مقــام النبــي مــوىس :بنــى املســلمون يف هــذا املــكان مســجدا ً وع ـرات الغــرف واالســطبالت أســموه مبقــام النبــي مــوىس تقديس ـاً
منهــم للنبــي مــوىس عليــه الســام ،ويقــع هــذا املقــام عــى طريــق القــدس أريحــا التاريخــي كيلومـرا ًواحــدا ً ويبعــد حــوايل  200مـرا ً عــن
املنطقــة العســكرية االحتالليــة املغلقــة منــذ عــام 1967م والتــي متــر مــن شــال البحــر امليــت إىل جنوبــه عــى حــدود الخــط األخــر.
وسمية أبو الهيجا ،ط ، 2مكتبة مدبويل ودار السرية  ،بريوت والقاهرة1981 ،م ،ص.176
1.1جولدا مائري :الحقد ،ترجمة :منري حيدر ُ
1.1عــارف العــارف :املفصــل يف تاريــخ القــدس ،مصــدر ســابق ،ص ،217 ،214حيــث كان مــن الذيــن تــم الحكــم عليهــم مــن ِقبــل محكمــة
عســكرية بريطانيــة لتحريــض النــاس ضــد ســلطات االنتــداب.
1.1املصدر السابق ،ص.223
•( * ) جابوتنســي  :اســمه زئيــف فالدميــر جابوتنســي هــو قيــادي يف الحركــة الصهيونيــة ،ولــد يف روســيا يف عــام 1880م ويعــد هــذا
اليهــودي الــرويس مؤســس وزعيــم مــا اصطلــح املؤرخــون اليهــود عــى تســميته بـــ «الحركــة التصحيحيــة الصهيونيــة» وتــويف عــام 1940م
يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة.
1.1محمد عزة دروزة :مذكرات محمد عزة دروزة ،ط 5 ،1مج ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1993 ،م ،مج ،1ص.321
1.1لالطــاع عــى مرســوم إقامــة االنتخابــات البلديــة املوقــع مــن الســيد هربــرت صموئيــل انظــر :الوثائــق الرئيســة يف قضيــة فلســطني،
املجموعــة األوىل 1946-1915م ،جامعــة الــدول العربيــة -األمانــة العامــة ،إدارة فلســطني -الشــعبة السياســية ،القاهــرة 1991 ،م ،مــج1
ص.116
1.1مصطفــى مـراد الدبــاغ :بالدنــا فلســطني ،مصــدر ســابق ،ج ،8ص.558أيضـاًHaim Malka: The Future Of The U.S- Israel,the goold:
book,Haifa,1975, P.182
•( *) تشــانس بلومــر :هــو املنــدوب الســامي الربيطــاين الثــاين بعــد هربــرت صموئيــل  ،انظــر :جهــاد البطــش  :املنــدوب الســامي الربيطــاين
تشــانس بلومــر ودوره يف املــروع الصهيــوين يف فلســطني 1929-1925م ،مجلــة كليــة اآلداب جامعــة قنــاة الســويس  ،العــدد  ، 8ســبتمرب
2010م  ،اإلســاعيلية-ج  .م .ع  ،ص .247
1.1عن تفاصيل هذا املوضوع انظر :صحيفة األهرام املرصية العدد 1929/4/30 ،15964م  ،ص.1
1.1عــن مصــادرة األرايض وتخصيصهــا لليهــود يف هــذه الفــرة أنظــر :هنــد البديــري :أرايض فلســطني بــن مزاعــم الصهيونيــة وحقائــق التاريــخ،
ط ،3جامعــة الــدول العربيــة -األمانــة العامــة ،القاهــرة ،1998 ،ص.172 -165
1.1الكتــاب األبيــض الصــادر عــن الحكومــة الربيطانيــة عــى لســان وزيــر املســتعمرات الربيطــاين اللــورد باســفيلد يف 1928/11/27م ويحمــل
الرقــم  3229عــن أحــداث الـراق يف أغســطس 1928م ،انظــر :وثائــق املقاومــة الفلســطينية العربيــة ضــد االحتــال الربيطــاين والصهيــوين
1939-1918م ،ط ،2مؤسســة الدراســات الفلســطينية ،بــروت  ،1971ص.187
United Kingdom, ministry of colonies, Palestinian restlessness’s committee report, August, 1929, Walter Shoo,1.1
.comitee report, London, 1930
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1.1آريل.ل.أفنريي :دعوى نزع امللكية ،مرجع سابق ،ص.115
1.1مصطفى مراد الدباغ :بالدنا فلسطني ،مصدر سابق ،ج ،8ص.560
1.1منري فخر الدين :بيسان الفلسطينية تاريخنا والجوالن املحتل أرضنا ،ص ،115موقع جوالن نيوز2013/7/13 ،مwww.jawlan.org .
1.1هند البديري :أرايض فلسطني بني مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ ،مرجع سابق ،ص.163 -160
1.1آريل.ل.أفنريي :دعوى نزع امللكية ،مرجع سابق ،ص.148
1.1الوثائــق الرســمية يف قضيــة فلســطني -وثيقــة مســح األرايض موقعــة بــن املنــدوب الســامي -حكومــة فلســطني ،املجموعــة األوىل -1915
1946م ،مصــدر ســابق ،مــج ،1ص.119
1.1أساف غور :مثار أرض إرسائيل -التاريخ واألصول ،ط ،1الكيبوتس املوحد ،تل أبيب–فلسطني1974 ،م ،ص.96
1.1عــن دور الحركــة الصهيونيــة يف ســن قانــون القيــود التالفــة الصــادر عــن املنــدوب الســامي انظــرGoodman Paul The Jewish:
.London, J.M, Pent and Sons ltd, 1943, P114 ,1942-National Home 1917
1.1هنــد البديــري :أرايض فلســطني بــن مزاعــم الصهيونيــة وحقائــق التاريــخ ،مرجــع ســابق ،ص ،194حيــث جمعــت املؤلفــة البيانــات مــن
مصــادر مختلفــة.
1.1عارف العارف :املفصل يف تاريخ القدس ،مصدر سابق ،ص.273-270
 )32(1.1ماهــر الرشيــف :كيــف نجحــت ســلطات االنتــداب الربيطــاين يف إخــاد ثــورة  1939-1936يف فلســطني ،ورقــة قدمــت ملؤمتــر:
االســتعامر والقمــع ،أقامتــه النــدوة الدوليــة واملركــز الوطنــي لألبحــاث العلميــة بباريس،باريــس2007/11/17-15م.
1.1محمــد عــزة دروزة :القضيــة الفلســطينية يف مختلــف مراحلهــا ،تاريــخ ومذكــرات وتعليقــات ،ط ،3أربعــة أجــزاء ،منظمــة التحريــر
الفلســطينية -دائــرة اإلعــام والثقافــة ،تونــس1984 ،م ،ج 1ص.128
1.1أبراهام يعاث :مذكرات «أرض إرسائيل» ،ط ،1الهستدروت الصهيونية ،القدس ،ص.118-112
Palestine: Royal Commission Report, presented by The Secretary of state for the colonies to parliament by command1.1
.of his Misery, July-1937, CMD-5479, P.110
1.1هيئة املوسوعة الفلسطينية ،املوسوعة الفلسطينية ،أريحا وقضائها،املجلد(أ -ث) ،ط ،1دمشق1984 ،م ،ص.112
1.1محمد حسني النجوم :تحليل وتقييم أمناط استعامالت األرايض يف مدينة أريحا ،مرجع سابق ،ص.57
1.1مصطفى مراد الدباغ :بالدنا فلسطني ،مصدر سابق ،ج ،8ص.566
1.1إســام جــودت مقــدادي :العالقــات الصهيونيــة الربيطانيــة يف فلســطني 1948-1936م ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة نوقشــت يف الجامعــة
اإلســامية بغــزة2009 ،م ،ص.172
1.1عارف العارف :املفصل يف تاريخ القدس ،مصدر سابق ،ص.309
1.1للتفاصيــل عــن هــذه الحادثــة مــن وجهــة نظــر صهيونيــة انظــر :رحبعــام زئيفــي و ميخائيــل برزوهــر :مطــاردة األمــر األحمــر ،ط ،1دار
الكتــاب العــريب ،بــروت1983 ،م ،ص.23-17
1.1للمزيــد مــن املعلومــات عــن هــذا املــروع انظــر :هنــد البديــري :أرايض فلســطني بــن مزاعــم الصهيونيــة وحقائــق التاريــخ ،مرجــع
ســابق ،ص.232-230
1.1مصطفى مراد الدباغ :بالدنا فلسطني ،مصدر سابق ،ص.579
1.1هند البديري :أرايض فلسطني بني مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ ،مرجع سابق ،ص.231
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المصادر والمراجع:
أوال :الوثائق:

العربيــة -األمانــة العامــة ،إدارة فلســطني-

•الوثائــق الرئيســة يف قضيــة فلســطني ،املجموعــة األوىل 1946-1915م ،جامعــة الــدول
الشــعبة السياســية ،القاهــرة1991 ،م.
•وثائــق املقاومــة الفلســطينية العربيــة ضــد االحتــال الربيطــاين والصهيــوين 1939-1918م ،ط ،2مؤسســة الدراســات الفلســطينية ،بــروت
1971م  ،الكتــاب األبيــض الصــادر عــن الحكومــة الربيطانيــة عــى لســان وزيــر املســتعمرات الربيطــاين اللــورد باســفيلد يف 1928/11/27م
ويحمــل الرقــم  3229عــن أحــداث الـراق يف أغســطس 1928م.

ثانيًا  :الكتب :

•أبراهام يعاث :مذكرات «أرض إرسائيل» ،ط ،1الهستدروت الصهيونية ،القدس1974،م.
•آريه.ل.أفنــري :دعــوى نــزع امللكيــة -االســتيطان اليهــودي ...والعــرب  ،1948-1878ط ،1ترجمــة بشــر الربغــويت ،دار الجليــل ،عــان،
1986م.
•أساف غور :مثار أرض إرسائيل -التاريخ واألصول ،ط ،1الكيبوتس املوحد ،تل أبيب–فلسطني1974 ،م.
وسمية أبو الهيجا ،ط ، 2مكتبة مدبويل ودار السرية  ،بريوت والقاهرة1981،م.
•جولدا مائري :الحقد ،ترجمة :منري حيدر ُ
•رحبعام زئيفي و ميخائيل برزوهر :مطاردة األمري األحمر ،ط ،1دار الكتاب العريب ،بريوت1983 ،م.
•عارف العارف :املفصل يف تاريخ القدس ،ط ،3مكتبة األندلس ،بريوت1973 ،م.
•محمد عزة دروزة:
•حول الحركة العربية الحديثة5 ،ج ،ط ،1املكتبة العرصية ،صيدا – لبنان1953 ،م.
• القضيــة الفلســطينية يف مختلــف مراحلهــا ،تاريــخ ومذكــرات وتعليقــات ،ط ،3أربعــة أجــزاء ،منظمــة التحريــر الفلســطينية -دائــرة
اإلعــام والثقافــة ،تونــس1984 ،م.
•مذكرات محمد عزة دروزة ،ط 5 ،1مج ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1993 ،م.
•مصطفى مراد الدباغ :بالدنا فلسطني10 ،ج ،ط ،2دار الهدى ،كفر قرع – فلسطني1983 ،م.
•هند البديري :أرايض فلسطني بني مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ ،ط ،3جامعة الدول العربية -األمانة العامة ،القاهرة 1998م.
•موىس سليامن :غربيون يف بالد العرب( ،د .ن) عامن1969 ،م.
•هيئة املوسوعة الفلسطينية ،املوسوعة الفلسطينية ،أريحا وقضائها ،املجلد(أ -ث) ،ط ،1دمشق1984 ،م.

ثالثًا :الرسائل العلمية والمؤتمرات:

•إســام جــودت مقــدادي :العالقــات الصهيونيــة الربيطانيــة يف فلســطني 1948-1936م ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة  ،الجامعــة اإلســامية
بغــزة2009 ،م.
•فوزية شحاده :أريحا – دراسة حضارية ،دراسة ماجستري غري منشورة  ،جامعة بيت لحم 1984 ،م.
•محمــد حســن النجــوم :تحليــل وتقييــم أمنــاط اســتعامالت األرايض يف مدينــة أريحــا ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة النجــاح
الوطنيــة – نابلــس 2006م.
•ماهــر الرشيــف :كيــف نجحــت ســلطات االنتــداب الربيطــاين يف إخــاد ثــورة  1939-1936يف فلســطني ،ورقــة قدمــت ملؤمتــر :االســتعامر
والقمــع ،أقامتــه النــدوة الدوليــة واملركــز الوطنــي لألبحــاث العلميــة بباريــس ،باريــس2007/11/17-15م.

رابعًا :المجالت والدوريات ومواقع االنترنت :

•جهــاد البطــش  :املنــدوب الســامي الربيطــاين تشــانس بلومــر ودوره يف املــروع الصهيــوين يف فلســطني 1929-1925م ،مجلــة كليــة اآلداب،
جامعــة قنــاة الســويس  ،العــدد  ، 8ســبتمرب 2010م  ،اإلســاعيلية-ج م ع.
•واصــف جوهريــة :نهايــة عهــد وبدايــة عهــد – القــدس يف  9كانــون األول ســنة  ،1917مقتطفــات مــن كتــاب القــدس االنتدابيــة يف
املذك ـرات الجوهريــة ،تقديــم عصــام نصــار وســليم غــازي ،حوليــات يف القــدس ،العــدد  ،3مؤسســة الدراســات املقدســية ،القــدس2005 ،م.
•صحيفة األهرام املرصية ،العدد 1929/4/30 ،15964م.
•إليــاس عفيــف ســليامن :فايــز بــك اإلدريــي القائــد العــريب ملنطقــة القــدس أيــام االنتــداب الربيطــاين ،موقــع ت ـراث القــدس www.
qodstorath.beek45/org
•منري فخر الدين :بيسان الفلسطينية تاريخنا والجوالن املحتل أرضنا ،ص ،115موقع جوالن نيوز2013/7/13 ،مwww.jawlan.org .
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•	
•	

: المراجع باللغة االنجليزية: خامسًا

Haim Malka: The Future Of The U.S- Israel,the goold book,Haifa,1975.
United Kingdom Ministry of Colonies, Palestinian Restlessness’s Committee Report, August, 1929, Walter Shoo,
Comitee Report, London, 1930.
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أريحا ،مقاربة نفسية في تفاعالت المكان
واستمرارية الهوية

د .عدوية السوالمة
جامعة النجاح الوطنية
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ميكــن لوضــوح فكــرة االرتبــاط املــكاين أن تفــر مــأزم االســتامتة لــدى املعتــدي
يف تحقيــق هويتــه عــر فربكــة الروايــات التاريخيــة وتجيــر املكتشــفات األركيولوجيــة
لصالــح املرويــة التوراتيــة يف محاولــة اليجــاد مــررات خلــق هويــة تخــدم وتجــذر
وجــوده عــى األرض الفلســطينية .فتشــكيل الهويــة االنســانية مرتبــط أصــا بهويــة
املــكان املعــرف جغرافيــا وتاريخيــا ومــا يحتويــه هــذا االطــار مــن فعاليــات برشيــة
تنســج لحمــة مجتمعيــة يف ســياقات االمتــداد الجغ ـرايف .
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 االرسائيــي مــن جهــة
واالقتــاع املــكاين والذاك ـرايت للفلســطينيني مــن جهــة أخــرى .
أريحــا املــكان ببعديهــا الجغـرايف والتاريخــي الضــارب حتــى العــرة آالف ســنة يف
عمــق التاريــخ للوجــود االنســاين الفلســطيني شــكلت اللبنــة األساســية الالزمــة لبنــاء
الهويــة الفلســطينية كمكــون نفــي منــىء ومقــوي لتامســك ولحمــة الشــخصية
االنســانية يف حلبــة الـراع عــى األرض أمــام تحطــم أســوار أريحــا التاريخيــة .
ستتناول الورقة االشكالية من منظورين
.أعالقة املكان يف صناعة الهوية
.باستمرارية املكان و صون الهوية من تجاذبات الرصاعات السياسية .
وذلك من خالل مناقشة :
أثر املكان يف بناء ورشخ الهوية –الحالة االرسائيلية والحالة الفلسطينية-
أريحا كامتداد مكاين وتاريخي وصناعة الهوية الفلسطينية .
الوعي النفيس املكاين ودوره يف مستقبل الهوية الفلسطينية
املكان اصطالحا :
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 الجغـرايف بتفاعالتــه الوجدانيــة مــع كل املكونــات
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املنتجــة للهويــة .
–مــع مالحظــة مــدى ارتبــاط الفقــد املــكاين بأحــد أهــم مشــاكل التكيــف النفــي
االكــر شــيوعا أزمــة الحنــن اىل الوطــن التــي تضــع املــرء يف صــورة عــدم القــدرة عــى
التعامــل مــع املشــاعر املتولــدة عــن افتقــاد الوطــن بتأثريفقــدان مــا هــو مألــوف ،
ومريــح ،وميكــن التنبــؤ بــه (عــى ســبيل املثــال  ،األشــخاص  ،األماكــن ،و الروتــن ،و
األشــياء) .

الهوية لغويا

صناعي من ُه َو .
ُ 1.1هويَّة :مصدر
ّ
ـت فيهــا اســم الشــخص وتاريــخ ميــاده ومــكان مولــده وجنس ـ ّيته
2.2بطاقــة يُثْ َبـ ُ
وعملــه  ،وتس ـ َّمى البطاقــة الشــخص ّية أيضً ــا “يحمــل بطاقــة ُهويَّــة  - ،شــخص
مجهــول ال ُهويَّــة”
•تذكــرة إثبــات ال ُهويَّــة  :وثيقــة رســم َّية تحمل اســم الشــخص ورسـ َمه وســاتِه
وتثبــت شــخص َّيته  ،تصــدر مــن الحكومــة  ،بطاقة .
•ال ُه ِويَّــة  :إحســاس الفــرد بنفســه وفرديّتــه وحفاظــه عــى تكاملــه وقيمتــه
وســلوك َّياته وأفــكاره يف مختلــف املواقــف .
يختــص بــأدواره يف
•أزمــة ال ُه ِويَّــة  :االضطــراب الــذي يصيــب الفــرد فيــا
ّ
ّ
الشــك يف قدرتــه أو رغبتــه يف الحيــاة طبقًــا لتوقّعــات
الحيــاة ،ويصيبــه
اآلخريــن عنــه  ،كــا يصبــح غــر متيقــن مــن مســتقبل شــخصيته إذا مل
يتيــر لــه تحقيــق مــا يتوقَّعــه اآلخــرون منــه فيصبــح يف أزمــة .عمــر ()2008
ّ
ونجد أيضا يف املوسوعة االلكرتونية ما يفيد التايل :
الهوية هــو مصطلــح يســتخدم لوصــف مفهــوم الشــخص وتعبــره عــن فرديتــه
وعالقتــه مــع الجامعــات (كالهويــة الوطنيــة أو الهويــة الثقافيــة) .يســتخدم املصطلــح
خصوصــا يف علــم االجتامع وعلــم النفــس
امــا يف اللغــة العربيــة فيشــر إىل مجمــل الســات التــي متيــز شــيئا عــن غــره أو
شــخصا عــن غــره أو مجموعــة عــن غريهــا .كل منهــا يحمــل عــدة عنــارص يف هويتــه.
عنــارص الهويــة هــي يشء متحــرك ديناميــي ميكــن أن يــرز أحدهــا أو بعضهــا يف
مرحلــة معينــة وبعضهــا اآلخــر يف مرحلــة أخــرى.
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الهويــة الشــخصية تعــرف شــخصا بشــكله واســمه وصفاتــه وجنســيته وعمــره
وتاريــخ ميــاده .الهويــة الجمعيــة (وطنيــة أو قوميــة) تــدل عــى مي ـزات مشــركة
أساســية ملجموعــة مــن البــر ،متيزهــم عــن مجموعــات أخــرى .أف ـراد املجموعــة
يتشــابهون بامليـزات 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 مشــرك ،ويف العــر الحديــث لهــم
أيضــا دولــة واحــدة ومواطنــة واحــدة ،كل هــذا يجعــل منهــم شــعبا هنديــا متاميـزا
رغــم أنهــم يختلفــون فيــا بينهــم يف األديــان واللغــات وأمــور أخــرى.
العنــارص التــي ميكنهــا بلــورة هويــة جمعيــة هــي كثــرة ،أهمهــا اشـراك الشــعب
أو املجموعــة يف :األرض ،اللغــة ،التاريــخ ،الحضــارة ،الثقافــة ،الطمــوح وغريهــا.
عــدد مــن الهويــات القوميــة أو الوطنيــة تطــور بشــكل طبيعــي عــر التاريــخ
وعــدد منهــا نشــأ بســبب أحــداث أو رصاعــات أو تغـرات تاريخيــة رسعــت يف تبلــور
املجموعــة .قســم مــن الهويــات تبلــور عــى أســاس النقيــض لهويــة أخــرى .هنــاك
تيــارات عرصيــة تنــادي بنظــرة حداثيــة إىل الهويــة وتدعــو إىل إلغــاء الهويــة الوطنيــة
أو الهويــة القوميــة.
الفالســفة اإلمربيقيــون -وعــى رأســهم دافيــد هيــوم وجــون لوك-ناقشوا مشــكلة
الهويــة الشــخصية مــن خــال الســؤاالن التاليــان  :كيــف ميكــن التفكــر يف وحــدة
األنــا يف الزمــان؟ هــل أنــا الشــخص نفســه الــذي كنتــه قبــل عرشيــن ســنة؟ لقــد
اقــرح لــوك حــل إشــكال الهويــة الشــخصية بفكــرة الذاكــرة :إذا كنــت الشــخص ذاتــه
الــذي كان قبــل عرشيــن ســنة ،فألننــي أذكــر مختلــف املراحــل التــي مــر بهــا وعيــي
أو شــعوري.
لقــد قــام عــامل النفــس إ .إريكســون بدور مركــزي يف انتشــار اســتخدام هــذه
الكلمــة وتوســع شــعبيتها يف العلــوم اإلنســانية .ويف الواقــع ،كانــت مدرســة «الثقافــة
والشــخصية» -بعلامئهــا األنرثبولوجيــن كأب ـرام كارديــر أو مارغريــت ميــد -تعكــف
عــى دراســة العالقــة بــن النــاذج الثقافيــة ملجتمــع معــن وأنــواع الشــخصية
الســائدة بــن األفـراد الذيــن يشــكلون هــذا املجتمــع .ويف ســنوات الثالثينــات عمــل
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إريكســون يف املحميــات الهنديــة لقبائــل الســيو بداكوتــا الجنوبيــة ويف قبيلــة يــوروك
بكاليفورنيــا الشــالية ،ودرس «االجتثــاث الثقــايف» لهــؤالء الهنــود املعرضــن ملوجــة
الحداثــة .ثــم نــر يف ســنة  1950كتــاب «طفولــة ومجتمــع» ،حــاول فيــه تجــاوز
نظريــة فرويــد بالتأكيــد أكــر عــى دور التفاعــات االجتامعيــة يف بنــاء الشــخصية.
فاعتــر أن الهويــة الشــخصية تتطــور طــوال وجودهــا عــر مثانيــة مراحــل تقابلهــا
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
لتوســع اســتعامل املفهــوم عــن طريــق اســتعارة مفهــوم «التكنــه» ،خــارج اإلطــار
التحليــي النفــي (والتكنــه يعنــي لــدى ســيغموند فرويــد األســلوب الــذي بــه يتمثــل
الطفــل أشــياء أو شــخوصاً خارجيــة)
فــر نيلســون فــوت ،يف بدايــة الخمســينات ،التكنــه باســتعارة الفــرد الواحــد
لهويــة واحــدة أو لسلســلة مــن الهويــات .وعنــده أن التكنــه هــي الصــرورة التــي
متكــن مــن فهــم ملــاذا نبحــث عــن القيــام بــدور مــا .أمــا نظريــة مجتمــع املرجعيــة
(والتــي تعنــي الجامعــة التــي يحــدد الفــرد هويتــه عربهــا ويف إطارهــا ،فيســتعري
قيمهــا ومعايريهــا بــدون أن يكــون بالــرورة عضــوا ً فيهــا) فقــد كســبت احرتامـاً بــن
املشــتغلني بعلــم االجتــاع ،خصوصـاً بتأثــر روبــر مريتــون ،كــا ســاهمت يف توســيع
شــعبية الهويــة ومشــتقاتها .وللعلــم فقــد اكتســبت هاتــان النظريتــان الجديدتــان
أهميــة اســتثنائية داخــل حقــول علــم االجتــاع وعلــم النفــس االجتامعــي يف
الخمســينات.
لكــن مل يحتــل مفهــوم الهويــة أهميــة حاســمة يف معجــم علــم االجتــاع إال
بواســطة «التفاعليــة الرمزيــة»؛ إذ هــذه املدرســة تبحــث بالضبــط يف الطريقــة التــي
تشــكل عربهــا التفاعــات االجتامعيــة -وبنــاء عــى أنســاق رمزيــة مشــركة -وعــي
الفــرد بنفســه .وهــذا بحــث يف صميــم إشــكالية الهويــة.
وبالرغــم مــن ذلــك مل يســتعمل التفاعليــون يف البدايــة هــذا اللفــظ .ولهــذا تفســر
قريــب ،ذلــك أن اآلبــاء املؤسســن ملنهــج املدرســة -شــارل كــويل وجــورج ميد -تكلــا
عــن «الــذات»  ،Soiوهــو املصطلــح الــذي راج بــن التفاعليــن يف الســتينات .ثــم إن
التفاعليــة الرمزيــة انتقلــت مــن اســتعامل اصطــاح الــذات إىل اســتخدام اصطــاح
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الهويــة بــدءا ً مــن ســنة  ،1963وذلــك حــن نــر إيرفــن جوفــان -أحــد رؤوس هــذه
املدرســة« :-آثــار الجـراح :مالحظــات عــى أســلوب التعاطــي مــع هويــة مدمــرة.
ان االســاس الــذي تــم مبوجبــه تقســيم مكونــات الهويــه لالمه هــوا ان هنــاك مكونات
عامــه للهويــه القوميــه والتــي تعتمــد عىل:
1.1االصل او العرق املشرتك
 2.2التاريخ املشرتك.
3.3اللغه املشرتكه.
4.4الجغرافيا املشرتكه .
فمثــا الميكــن الحديــث عــن هويــه قوميــه دون ان توجــد هنــاك
قوميــه برشيــه موجــوده يف منطقــه جغرافيــه محــدده ومتتلــك ايضــا للغــه
مشــركه وبتــايل فانــه ســيكون هنــاك تاريــخ مشــرك ومصــر ايضــا مشــرك
–فــاذا توفــرت هــذه املكونــات يف امــه فــان هويتهــا حتــا مشــركه-
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أريحــا املــكان  .أقــدم مــدن العــامل  .التواجــد االنســاين الحــايل يرجع اىل اســتمرارية
وجــود تعــود إىل قرابــة عــرة آالف ســنة قبــل امليــاد وذلــك بحســب املراجــع
التاريخيــة املدونــة للعــر الحجــري مــا قبــل الفخــاري .فحفريــات تــل الســلطان
أظهــرت مــدى االزدهــار والتفــوق الحضــاري لهــذه املدينــة التــي شــيد ســاكنيها
االكــواخ املســتديرة مــن اللــن املنبســط يف أســفله املحــدوب يف طرفــه االعــى .كــا
بنــوا اســوارا ضخمــة حــول قراهــا يبلــغ عرضهــا املرتيــن وعــدا ذلــك اقامــوا برجــا
ضخــا مســتديرا يبلــغ محــوره 9امتــار وعلــوه  10امتــار ويف وســطه درج يــؤدي مــن
اســفل الــرج إىل اعــاه .
وهــو مــا تــم التوصــل إليــه نتيجــة الحفريــات التــي قــام بهــا مجموعــة مــن
االركيولوجيــن منهــا حفريــات ســلني وفاســتنغر ومــا تالهــا مــن حفريــات بينــت ان
اريحــا كانــت مدينــة محصنــة باالســوار الضخمــة .فيهــا بيــوت مشــيدة للســكن .
اخــذت تزهــو وتزدهــر نظـرا ملوقعهــا الجغـرايف .فكانــت متــر بهــا القوافــل عــر نهــر
االردن .فانتعــش اقتصادهــا وترعــرع فيهــا الفــن .
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املراجــع الدينيــة كــا يف ســفر تثنيــة االشـراع ويف ســفر القضــاة ويف اســفار العهــد
القديــم اســهبت يف وصــف االزدهــار االقتصــادي والتفــوق الحضــاري لســاكني تلــك
البقــاع .شــحادة-2010
صالبــة الروايــة التاريخيــة للوجــود االنســاين الفلســطيني يعتــر املؤســس ليقينيــة
االنتــاء حتــى مــع اشــكاليات الشــتات .فتامســك الهويــة االنســانية يرجــع ملجموعــة
عنــارص تعــود إىل يقينيــة املــكان والتاريــخ تقــر يف الذاكــرة البرشيــة الفلســطينية
يف مقابــل الاليقــن للوجــود االرسائيــي بتأثــر املكتشــفات االركيولوجيــة الهادمــة
للخطــاب التــورايت املؤســس للهويــة االرسائيليــة كنتيجــة ملــا توصلــت اليــه فــرق
التنقيــب انطالقــا مــن اعــان عــامل اآلثــار اإلرسائييل الشــهري»إرسائيل فنكلشــتاين» من
جامعــة تــل أبيــب املعــروف بــايب اآلثــار ،اذ اكــد يف تقريــر نرشتــه مجلــة جريوســاليم
ريبــورت اإلرسائيليــة« :أن علــاء اآلثــار اليهــود مل يعــروا عــى شــواهد تاريخيــة
أو أثريــة تدعــم بعــض القصــص الــواردة يف التــوراة مبــا يف ذلــك قصــص الخــروج
والتيــه يف ســيناء وانتصــار يوشــع بــن نــون عــى كنعــان» ،مفــككا بذلــك زعــا مــن
اخطــر املزاعــم التــي تلجــأ اليهــا الصهيونيــة لرتويــج روايتهــا حــول «يهوديــة املدينــة
املقدســة» ،وهــي تلــك املتعلقــة بثالثيــة االســاطري املؤسســة للدولــة االرسائيليــة
وهــي»ارض امليعــاد» ،و»شــعب اللــه املختــار» و»الحــق التاريخــي لليهــود يف القــدس
وفلســطني» ،مضيفــا« :لقــد تطــور اإلرسائيليــون القدمــاء مــن الحضــارة الكنعانيــة يف
العــر الربونــزي املتأخــر يف املنطقــة ،ومل يكــن هنــاك أي غــزو عســكري قــاس» ،وأكرث
مــن ذلــك فهــو «يشــكك يف قصــة داوود الشــخصية التوراتيــة األكــر ارتباطـاً بالقــدس
حســب معتقــدات اليهــود» ،موضحــا «أنــه ال يوجــد أســاس أو شــاهد اثبــات تاريخــي
عــى وجــود هــذا امللــك املحــارب الــذي اتخــذ القــدس عاصمــة لــه والــذي ســيأيت
احــد مــن صلبــه لــإرشاف عــى بنــاء الهيــكل الثالــث» ،مؤكــدا ً «أن شــخصية داوود
كزعيــم يحظــى بتكريــم كبــر ألنــه وحــد مملكتــي يهــودا وإرسائيــل ،هــو مجــرد
وهــم وخيــال مل يكــن لهــا وجــود حقيقــي» .مردفــا« :أن وجــود بــاين الهيــكل وهــو
ســليامن ابــن داوود مشــكوك فيــه أيضـاً ،حيــث تقــول التــوراة إن حكــم امرباطوريــة
متتــد مــن مــر حتــى نهــر الفـرات ،رغــم عــدم وجــود أي شــاهد أثــري عــى أن هــذه
اململكــة املتحــدة املرتاميــة األط ـراف قــد وجــدت بالفعــل يف يــوم مــن االيــام  ،وإن
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كان لهــذه املاملــك وجــود فعــي فقــد كانــت مجــرد قبائــل وكانــت معاركهــا مجــرد
حــروب قبليــة صغــرة ،وبالتــايل فــإن قــدس داوود مل تكــن أكــر مــن قريــة فقــرة
بائســة»  ،أمــا فيــا يتعلــق بهيــكل ســليامن فــا يوجــد أي شــاهد أثــري يــدل عــى
أنــه كان موجــودا ً بالفعــل”.
وقــد انضــم عــدد مــن كبــار علــاء اآلثــار االرسائيليــن اىل فنكلشــتاين مؤيديــن
لنظريتــه ،فمــن جانبــه قــال رافاييــل جرينــرج -وهــو محــارض بجامعــة تــل أبيــب
إنــه «كان مــن املفــرض ان تجد»إرسائيــل» شــيئا حــال واصلــت الحفــر ،غــر أن
اإلرسائيليــن يف مدينــة داود بحــي ســلوان بالقــدس ،يقومــون بالحفــر دون توقــف
بــا أي طائــل .
مؤســس مدرســة التحليــل النفــي – فرويــد – يف كتابــه مــوىس والتوحيــد كان
احــد اوائــل املشــككني يف صدقيــة املرويــة التوراتيــة والوعــد االلهــي لهــم باملــكان
فبالنســبة لــه كان يــرى أن :
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 كنعانيــن او آلهــة محليــن انتحلهــم اليهــود املهاجــرون
ليدمجوهــم بتاريخهــم القديــم وكان االنتســاب اليهــم يعنــي اذا صــح التعبــر اشــهار
ارتباطهــم بــاالرض واتقــاء الكراهيــة التــي تالحــق عــادة الفاتحــن 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
يعتــر التشــكيك املــكاين مــن أهــم العوامــل املأزميــة يف صــدع الهويــة وعــدم
القــدرة عــى قيــام التــوازن االســيكولوجي املحقــق لعمليــة التكيــف مــع وســطي
الوجــود االنســاين –البيئــة الداخليــة والببيئــة الخارجيــة – عــى اعتبــار ان مــررات
الوجــود البــري الجغـرايف كأحــد مقومــات بنــاء الهويــة االنســانية يفتقــد اىل الرشعية
املؤصلــة جغرافيــا وتاريخيــا لالفـراد والقــادر عــى رشخ املجتمــع ليســتحيل إىل حالــة
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فسيفســائية تنبــئ بانهيــاره كــا يف الحالــة االرسائيليــة التــي نــرى فيهــا رصاعــات
اثبــات الهويــة انطالقــا مــن أبســط تعريــف ملكونــات هــذه الهويــة القائــم عــى
الطــرح الدينــي يف تعريــف مــن هــو اليهــودي فيذكــر محمــد النابلــي انــه تعريــف
تعــرض لخمســة عــر تعديـاً منــذ قيــام ارسائيــل وحتــى اآلن .حيــث يســود الشــعور
بــرورة تعديــل التعريــف املعتمــد حاليـاً .بــل ويجــري عمليـاً تجــاوز هــذا التعريــف
يف حالــة اليهــود الــروس اذ ان  65%مــن املليــون مهاجــر رويس ال يســتجيبون لهــذا
التعريــف.
أمــا عــن املتحــدرون مــن امهــات يهوديــات :وهــم مــن غــر اليهــود الذيــن
يســتجيبون للتعريــف املعتمــد راهنـاً لليهــودي .وهــو التحدر مــن أم يهوديــة .وهؤالء
االشــخاص موزعــون حــول العــامل وينتمــون الىمختلــف الديانــات .ولكــن اليهوديــة
وارسائيــل مســتعدة لقبولهــم ملجــرد اثبــات يهوديــة امهاتهــم .لكــن كابــوس الذوبــان
اليهــودي ال يــزال يقــض مضاجــع االرسائيليــن والصهاينــة .فمهــا بالغنــا يف عــدد
اليهــود يف العــامل اليــوم فاننــا نجــد انــه ال يتجــاوز الـــ  20مليونـاً يف اقــى االحتامالت.
هــذا يف مقابــل احصائيــات تشــر اىل ان نســبة الزيجــات اليهوديــة املختلطــة تبلــغ
حــدود الـــ  60%وتشــر هــذه االحصــاءات الىالذوبــان الــكيل ليهــود اوروبــا الرشقيــة
خــال عقــود قادمــة .وهــذا مــا يؤكــده الدكتــور عبدالوهــاب املســري يف موســوعته
التــي تشــر اىل ذوبــان ماليــن اليهــود يف البلــدان الغربيــة( .)10وهــذا الذوبــان يعتــر
نتيجــة طبيعيةللعيــش يف الحضــارة الغربيــة التــي تعتــر “مذوبــة” .حيــث تشــر
املتابعــات التاريخيــة للمجموعــات املهاجــرة ،اىل هــذه الحضــارة ،لذوبانهــا الــكيل يف
هــذه الحضــارة.
وبعيــدا ً عــن هواجــس الذوبــان اليهــودي فــان املجموعــات اليهوديــة املعــارصة
تتعايــش يف مــا بينهــا ولكنهــا تبقــى عاجــزة عــن تجــاوز خالفاتهــا .مــا يجعــل
الحديــث عــن الديــن اليهــودي نوع ـاً مــن العبــث .ففــي الواقــع هنالــك ع ـرات
االديــان اليهوديــة .وتتعمــق هــذه الخالفــات لتصــل اىل حــدود التفكك كــون الخالفات
تتخطــى النواحــي الفقهيــة والفهــم الدينــي اىل اختالفــات عرقيــة ولغويــة.
وتطــرح اشــكالية االشــكناز والســفرديم نفســها كأحــد مصدعــات الهويــة اليهوديــة
اذ تبلــغ نســبة االشــكيناز بــن يهــود العــامل حــدود الـــ  90%وهــم ميارســون الرشيعــة
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ويعتمــدون فقهـاً مخالفــا لفهــم الســفارديم للديــن اليهــودي .مــن هنــا التشــكيك يف
يهوديتهــم .خصوصـاً 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 تدريجيـاً هجــرة جامعــات
مشــكوك بيهوديتهــا أو حتــى تواجــه رفضــاً قاطعــاً ليهوديتهــا مــن قبــل بعــض
الحاخامــات .اال أن ارصار ارسائيــل عــى املحافظــة عــى اســطورة يهــودي واحــد مقابل
 40عربيـاً جعلهــا تتســاهل يف اســترياد يهــود الفاالشــا (الذيــن ال يزالــون بعيديــن عــن
اع ـراف بعــض الجامعــات 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 حاليـاً يف ارسائيــل.
يف املألــوف التاريخــي نجــد ان الديانــات تتعــرض لالضافــات والتعديــات عنــد
دخولهــا اىل بلــدان او حضــارات مخالفــة للحضــارة التــي ظهــرت فيهــا .لكننــا نجــد
اقالبـاً لهــذه القاعــدة يف حالــة ارسائيــل .حيــث نالحــظ ان يهودهــا يحملــون معهــم
االضافــات والتعديــات مــن البلــدان التــي اتــوا منهــا .وهــذا يتضمــن نقلهــم الدق
تفاصيــل الحيــاة اليوميــة والترصفــات اإلجتامعيــة يف تلــك البلــدان .مبــا يف ذلــك النظم
الرمزية(مثــل اللغــة) لتلــك البلــدان.
وهــذا مــا يجعــل مــن املجتمــع االرسائيــي مجتمــع جــزر ثقافيــة وحضاريــة
متنافــرة.
يف مقابــل يقينيــة الوجــود الفلســطيني يؤمنهــا املــكان بوصفــه منتج ـاً ملكونــات
الهويــة الثقافيــة الوطنيــة  .فقــد خــاض املــكان رحلــة طويلــة عــر حقــب التاريــخ
االنســاين وتعــرض «لفاعليــات الصــرورة وتحوالتهــا لــي ينتقــل مــن الفضــاء الوحــي
اىل الفضــاء االنســاين -وفــق الرؤيــة (امليثولوجيــة) -الــذي تتوافــر فيــه دعائــم
االســتقرار واالمــن» مــن خصوبــة االرض ووجــود ميــاه االمطــار والغابــات والبحــار ثــم
امليــاه الجوفيــة واخ ـرا ً ثــروات االرض الباطنيــة ..وهــذه هــي نقطــة التحــول التــي
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تحيــل املــكان مــن منظــور االنســان مــن مجــرد داللــة عــى رقعــة جغرافيــة اىل داللــة
وطــن (انتــاء)  ،واالنســان بوصفــه «الكائــن االكــر وعي ـاً باملــكان ميتلــك حساســية
مكانيــة تتيــح لــه القــدرة عــى انتظــام املــكان باالقامــة فيــه»
ان انتقــال املــكان مــن موقعــه الفيزيــايئ اىل املوقــع الثقــايف مــ ّر مــن خــال
الكائــن االنســاين نفســه «ألن العالقــة بينهــا تتســم بااللتصــاق والتــازم» مــا يعنــي
االرتبــاط الجــذري بينهــا بفعــل الكينونــة ..وال تقتــر عالقــات التفاعــل بني االنســان
واملــكان عــى تأثــر االنســان عــى املــكان فحســب بــل إن املــكان يحفــر يف االنســان
خصائصــه ومالمحــه ..إذن فالعالقــة بــن االنســان واملــكان هــي عالقــة 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)
متمثــاً يف عــدد مــن الســلوكيات والقيــم واالتجاهــات االيجابيــة املتوالــدة عــر
التاريــخ االنســاين مثــل املحبــة  ،االعتـزاز ،الــوالء ،االنتــاء ،البنــاء ،وهــي يف محصلتهــا
االخــرة صــورة مــن صــور هويــة االنســان ان االنســان وفــق تعبــر (يــوري لومتــان)»
يخضــع عالقاتــه االنســانية ونظمهــا الحداثيــات املــكان» وتشــابكاتها الدالليــة..
ونالحــظ هنــا أي يف الحالــة الفلســطينية قــدم واســتمرارية التفاعــل بــن االنســان
واملــكان موضحــا مــن خــال الحفريــات التــي تــري أن االنســان اســتوطن بفلســطني
منــذ نصــف مليــون ســنة تقريبــا وتاريخــه فيهــا يعتــر أكــر غنــى مــن تاريخــه
باملناطــق االخــرى يف الــرق العــريب  .وترجــع اقــدم بقايــا الهيــاكل العظميــة البرشية
يف الــرق االدىن اىل كهفــن مــن كهــوف جبــل الكرمــل بفلســطني وكهــف كبــاره وهــا
كهــف الطابــون وكهــف الســخول .
هــذا وتشــر املكتشــفات االثريــة والدراســات العلميــة الحديثــة اىل ان الوجــود
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
الحضــارات الســامية القدميــة  .حيــث عملــوا برباعــة يف مجــال الزراعــة والتجــارة
والصناعــة والعلــوم والفنــون ويف كل مجــال  .فقــد زاد عــدد املــدن الكنعانيــة يف
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فلســطني عــن  200مدينــة خــال االلــف الثــاين قبــل امليــاد بســبب الهــدوء واالمــن
واالســتقرار وذلــك قبــل الغــزو الع ـراين لفلســطني  .وكان ســكان املدينــة الواحــدة
يزيــد عــن 1000نســمة حتــى وصــل عــدد ســكان فلســطني كلهــا نحــو ربــع مليــون
نســمة يف ذلــك الحــن  .اضافــة اىل مظاهــر االســتقرار مــن بنــاء القــرى الزراعيــة
واملــدن وتشــييد االســوار واقامــة القــرى والعم ـران .
تاريخيــا االرتبــاط املــكاين االرسائيــي بفلســطني تبلــور مــن خــال تفاعــات
العنــف مــع املــكان ومحــاوالت القضــاء عــى العمــق الحضــاري لســاكني املــكان فقــد
ســقطت اريحــا بعــد أن (حمــل الكهنــة تابــوت الــرب وطافــوا بــه حــول املدينــة
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 مـرات ..فلــا كانــت املــرة الســابعة نفــخ الكهنــة يف االبــواق
فقــال يشــوع للشــعب اهتفــوا فقــد اســلم الــرب اليكــم املدينــة ولتكــن املدينــة
بــكل مــا فيهــا مبســلة للــرب .فهتــف الشــعب ونفخــوا يف االبــواق فســقط الســور يف
مكانه-.فقتلــوا ســكانها واحرقــوا بنيانهــا ونهبــوا مــا فيهــا مــن نفائــس .
وقــد اثــار ســقوط املدينــة ضجــة وايجاســا يف بــاد الكنعانيــن ومــن جاورهــم
(فتنــادى جميــع امللــوك الذيــن عــروا االردن يف الجبــل والســهل ويف جميــع ســاحل
البحــر الكبــر إىل مقابــل لبنــان .
كــا اثــار ســقوط اريحــا خيــال الفنانــن فمثلــوه يف التصويــر واملوســيقى والقصص
الدينــي .امــا التصويــر ففيــه لوحــات وتزاويــق كثــرة يف طبعــات الكتــاب املقــدس
الفتيــة ويف بعــض مخطوطاتــه املزوقــة ويف منمنــات بعــض املخطوطــات الرسيانيــة
 .شــحادة-2010
يف دالالت ذلــك يف الهويــة نذكــر أن الهويــة مــن أهــم الســات املميــزة للمجتمع،
فهــي التــي تجســد الطموحــات املســتقبلية يف املجتمــع  ،وتــرز معــامل التطــور يف
ســلوك األفـراد وإنجازاتهــم يف املجــاالت املختلفــة  ،بــل تنطــوي عــي املبــادئ والقيــم
التــي تدفــع اإلنســان إيل تحقيــق غايــات معينــة  ،وعــي ضــوء ذلــك فالهويــة الثقافيــة
ملجتمــع مــا البــد وأن تســتند إيل أصــول تســتمد منهــا قوتهــا  ،وإيل معايــر قيميــة
ومبــادئ أخالقيــة وضوابــط اجتامعيــة وغايــات ســامية تجعلهــا مرك ـزا لالســتقطاب
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العاملــي واإلنســاين فقــد أشــار « محمــود العــامل « إيل أهميــة الهويــة يف تشــكيل
الشــخصية الفرديــة واملجتمعيــة ،وهــذا مــا أكــد عليــه « عابــد الجابــري « حــن رأي
أنــه « ال تكتمــل الهويــة الثقافيــة وال تــرز خصوصيتهــا  ،وال تغــدو هويــة ممتلئــة
قــادرة عــي نشــدان العامليــة إال إذا تجســدت مرجعتيهــا يف كيــان تتطابــق فيــه ثالثــة
عنــارص  :الوطــن ( الجغرافيــة والتاريــخ )  ،الدولــة ( التجســيد القانــوين لوحــدة
الوطــن واألمــة )  ،واألمــة ( النســب الروحــي الــذي تنســجه الثقافــة املشــركة» ،
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
الثقافيــة مبجــرد ق ـرار  ،حتــى لــو توفــرت اإلرادة السياســية (« مــوىس . )PDF- ,
مــع عمــق التفاعــل الحضــاري باملــكان انصقلــت الهويــة الفلســطينية وقاومــت
محــاوالت التفتيــت يف الداخــل والخــارج الفلســطيني رغــم الهزائــم واالنكســارات
وحتــى التناحــرات الفلســطينية الفلســطينية مل يكــن مبقــدورأي مــن النزاعــات
والنكســات النيــل مــن يقينيــة –انــا هــو مالــك هــذه االرض –واالمتــداد الباقــي
لحضــارة امتــدت الكــر مــن نصــف مليــون ســنة.
محــاوالت تهويــد املــكان ســواء تعلــق االمــر باالســقاطات التوراتيــة عــى
االركيولوجيــا الرافضــة للخطــاب التــورايت ,او باالحــال الدميوغــرايف ,او بالخطــاب
العســكري ,الميكنهــا الغــاء ســمة التجانــس للمجموعــة الفلســطينية الناجــم عــن
الســرورة التاريخيــة املوحــدة لهــذه املجموعــة بافرازاتهــا الحضاريــة املمتــدة فيزيقيا.
وميكــن لله ـزات يف تاريــخ الجامعــات املتجانســة ان تصلــب مفهــوم الهويــة لديهــا
مــع الوعــي مبقومــات التجانــس مــن خــال تعزيــز الخطــاب الواعــي عــن مقومــات
هــذا التجانــس وأهميتــه يف مــدى اســتمرار ثبــات الهويــة بــدءا بالخطــاب الرتبــوي
والتعليمــي انتهــاء بالخطــاب الســيايس بشــقيه املامرســايت والتنظــري .
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أي نــص دينــي هــو شــكل مــن أشــكال الخطــاب ،واملقصــود بالخطــاب هنــا ليــس
مجــرد امل ُـــ َمثَّل بالــكالم أو الكتابــة ،وإمنــا هــو املنطــق الداخــي الشــامل لإلنتــاج
الذهنــي؛ «إنــه خطــاب مؤسســة أو فــرة زمنيــة أو فــرع معــريف» (فوكــو.)1984،
ولهــذا الخطــاب أثــر واضــح يف مســرة أي شــعب أو أمــة انضــوت تحــت شــعاره،
إذ يُعتــر الديــن أحــد األنســاق الفرعيــة األكــر إســها ًما يف تشــكيل النســق الــكيل
للمجتمــع ،ومــن هنــا يســتمد الخطــاب الدينــي ســلطته الرشعيــة.
وإذا نظرنــا إىل محتــوى النــص الدينــي ،وجدنــا مادتــه األساســية هــي :املعرفــة،
والــذي يعنينــا مــن املعرفــة هنــا ليــس املعلومــة ،بــل األثــر االجتامعــي لهــا ،حيــث
تتجــى جدليــة االرتبــاط بــن َم َســا َري املعرفــة اإلنســانية والبنيــة االجتامعيــة.
والناظــر يف القضيــة الفلســطينية  -مــن الناحيــة امليثولوجيــة  -ال يفوتــه تل ُّمــس مــا
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:

يُعــ َّرف الخطــاب ( )Discourseبأنــه« :مصطلــح لســاين ،يتميــز بشــمله لــكل
إنتــاج ذهنــي ،ســواء أكان منطوقًــا أم مكتوبًــا ،فرديًّــا أم جامعيًّــا ،ذاتيًّــا أم مؤسسـيًّا»
(فوكــو،1984،أ) .فالخطــاب إذن هــو مــا نصــارع بــه ونصــارع مــن أجلــه؛ إنه الســلطة
التــي نحــاول االســتيالء عليهــا .وســيبقى األمــر يف إطــاره املنطقــي ،إذا بقيــت الفرصــة
متاحــة أمــام كل عقــل يســمو باتجــاه املعرفــة .أمــا إذا تخــى ال َج ْمــع عــن هــذه
الفرصــة إىل بعــض األفـراد يف املجتمــع ،فسينشــأ مــا يعــرف بـــاملذهب ،الــذي يتعارض
كل ًّيــا مــع الخطــاب؛ فاملذهــب يطــرح مســألة املنطــوق انطالقًــا مــن الــذوات ،التــي
نفســها الحــق الكامل
تظــن بنفســها االكتــال ،فتجلــس عــى كــريس الســلطة ،معطيـ ًة َ
يف عمليــة التأويــل ،فتنفــرد بســلطة الخطــاب ،ويكتفــي امل ُـــتلقُّون منهــا بااللتفــاف
حولهــا مش ـكِّلني مــا يعــرف بـــ االنتــاء املذهبــي ،الــذي يفــرض الوجــود املســبق
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 انطالقًــا مــن اإلنســان ويف اتجاهــه» (هيدجــر ،)1995،فـــال ِعلم
خالصــا ،مبقــدار مــا هــو «مجمــوع متامســك للمعرفــة يف فــرة
ليــس تطــو ًرا ذهن ًّيــا ً
تاريخيــة محــددة» (فوكــو،1984،ب) ،ومــن هنــا مل تكــن عالقــة املعرفــة بالســلطة
عالقــة عرضيــة ،بــل عالقــة تكوينيــة ،األمــر الــذي يجعــل مــن النــص املحــو َر املركــزي
الــذي تــدور وتتنــازع حولــه األفــكار.
إن التخــي عــن اســتخدام الجــدل املعــريف يعنــي اإلق ـرار بالفشــل ،كــا يعنــي
التنــازل عــن ســلطة الخطــاب لالعـراف بـــخطاب الســلطة .و «إذا كان ظهــور األنبيــاء
يف أيامنــا هــذه قــد انقطــع ،فلنكتـ ِ
ـف بفحــص الكتــب املقدســة التــي تركوهــا لنــا»
(ســبينوزا .)1994،وهــذا ال يعنــي إلغــاء مــا هــو قديــم ،مبقــدار مــا يعنــي إخضاعــه
مــرة أخــرى لجــدل التأويــل ،الــذي س ـ ُيضفي عليــه الكثــر مــن ال ِق َيــم ،رمبــا أقلهــا
ســيكون فهمــه يف إطــار التطــور التاريخــي للذهنيــة اإلنســانية.

أهمية الدراسة:

إن وظيفــة املعلومــات وظيفــة اجتامعيــة جوهريــة ،ولعــل مــن أهــم مــا مييــز
الثقافــة أنهــا « ُملزِمة»(خمــش ،)2004،واإللـزام هنــا ال يعنــي الثبــات عــى الجمــود،
مبقــدار مــا يعنــي «الثبــات عــى الحقيقــة الثابتــة ألي مجتمــع؛ أال وهــي :التغــر
االجتامعــي» (الدقــس.)1987،
إن املتتبــع للثقافــة العربيــة املعــارصة ،لــن يفوتــه تل ُّمــس مــا وصلــت إليــه مــن
االنشــطار عــى مســتوى منهجيــة املعرفــة ،فهنــاك م ن ميثــل التيــار األصــويل الــذي ال
ينظــر إال بعــن القدمــاء ،يقابلــه تيــار آخــر وقــع يف ذات املنزلــق (دراســة املجتمعــات
العربيــة بعــن غربيــة)؛ فــاألول يحــاول إلصــاق الواقــع باملــايض ،أمــا الثــاين فيحــاول
دفعــه باتجــاه واقــع وصــل إليــه اآلخــر عــر سلســلة مــن تطــورات طبيعيــة ،مل تتوافــر
لدينــا .ومــن هنــا يــأيت الوهــم يف مســألة تبنــي املنهــج العلمــي ،حــن يحــاول أن
يفــرض القانــون عــى اآلخريــن مــن الخــارج ،ليقــول لهــم أيــن هــي حقيقتهــم ،ومــا
هــي الطريقــة املثــى للعثــور عليهــا.
لقــد كان قبــول األقــوال هــو األكــر إيحــا ًء بالنســبة لتاريــخ األيديولوجيــات مــن
إنتاجهــا ،ولقــد كان لذلــك أثــر بالــغ يف تحجيــم دور اللغــة كمدخــل للمعرفــة ،لدرجــة
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رصنــا نشــعر معهــا بالخــوف والرهبــة أمــام أي نــص يف كتــاب دينــي ،فهــل يلــزم
للدفــاع عــن الديــن واإلميــان أن يبــذل النــاس جه َدهــم مــن أجــل الجهــل بــكل يشء،
وأن يلغــوا عقولهــم نهائ ًّيــا؟! «إن مــن يعتقــد هــذا الــرأي يخــاف مــن الكتــاب أكــر
مــا يثــق فيــه» (ســبينوزا،1994،أ) ،فـــ «كل لغــة ال ميكننــا أن نُبلِّــغ بهــا صوتنــا إىل
الجمهــور هــي لغــة عبوديــة ،وليــس ميكــن ألي شــعب أن يظــل ُحـ ًّرا 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 ال َو ْهــم ،ألن الحقيقــة يف
حــد ذاتهــا ســلطة  -بــل بإبعــاد ســلطة الحقيقــة عــن أشــكال الهيمنــة االجتامعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة.
إن تراثنــا  -متامــا كــا هــو حــارض اآلخــر  -ميكــن أن يكــون أمثولــة بالنســبة لنــا،
ألنــه يســمح بتأمــل أنفســنا ،واكتشــاف التشــابهات إىل جانــب االختالفــات ،وهكــذا
تتــم املعرفــة املتبادلــة منطق ًّيــا بــن الــذات واآلخــر ،وعنــد هــذه النقطــة تتجــى
أهميــة هــذه الدراســة :كيــف ميكــن لآلخــر أن يتعــرف إلينــا؟
إن الســبيل الوحيــد أمــام اآلخــر للتعــرف إلينــا ســيكون مــن خــال اطِّال ِعــه عــى
معرفتنــا لِذاتِنــا.

هدف الدراسة:

إن نِســب َّية ومــن ثــم َع َر ِض َّيــة ِسـ َمة مــن ســات ثقافتنــا ،يعنــي زحزحتهــا إىل حـ ٍّد
مــا ،والتاريــخ الثقــايف مبجملــه ليــس ســوى سلســلة مــن مثــل هــذه اإلزاحــات ،ومــن
هنــا يــرز الهــدف العــام لهــذه الدراســة دائـرا ً يف إطــار الســؤال التــايل:
هــل يتســق النــص الدينــي ضمــن منظومــة َم ِ
واضي ِع َّيــة ،ميكــن مــن خاللهــا صياغــة
نظريــات فرعيــة ،تتجمــع لتشــكل نظريــة شــاملة ُمعـ ِّـرة عــن القضايــا اإلشــكالية يف
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.
•الخطــاب؛ مــن حيــث التشـكُّل والتقســيم ،وأثــر ذلــك يف توزيــع ســلطة املعرفــة
وتطــور أشــكالها ،وتداخلهــا يف العالقــات االجتامعيــة ،يف أُطُرهــا الداخليــة
والخارجيــة.
•الواقــع الفكــري؛ مــن حيــث النشــأة والتطــور عــى املســتويني؛ الوظيفــي والبنايئ،
وأثــر ذلــك يف تشـكُّل بعــض الخطابــات الدينيــة وانحــال بعضهــا اآلخر.

منهجية الدراسة:

يف الحضــارة الحديثــة انتــر اللوغــوس (العقــل) عــى امليثــوس (األســطورة)؛ أو
باألحــرى :بــدالً مــن الخطــاب املتعــدد األشــكال ،فــرض نوعــان متجانســان نفســيهام:
فـــال ِعلم وكل مــا ميــت إليــه مســتمد مــن الخطــاب املنهجــي ،واألدب بتجســداته
ميــارس الخطــاب الــردي ،وحيــث أن شــكل الخطــاب ،الــذي فــرض نفســه يف هــذه
الدراســة ،إمنــا ينجــم عــن الرغبــة يف تجــاوز حــدود الكتابــة املنهجيــة ،فهنــاك ميــل
إىل اتبــاع الــرد الــذي يســعى  -بــدالً مــن أن يفــرض  -إىل العثــور ،مــن جديــد،
يف داخــل النــص الواحــد ،عــى تكامليــة الخطــاب الــردي والخطــاب املنهجــي.
فالنــص الدينــي ،الــذي هــو جــزء مــن الثقافــة ،والــذي يجــب أن يُــدرس يف إطــار
الظاهــرة إنســانية ،التــي تقتضيهــا طبيعــة الحيــاة الجمعيــة ،هــو يف املحصلــة نظــام
مــن العالقــات ذات الــدالالت االصطالحيــة ...والدراســة هــذه تســعى اىل تحديــد
موقــع الفكــر مــن الوجــود ،عــن طريــق دراســة العالقــات التــي تربــط مــا بينــه وبــن
الواقــع يف عمليــة املعرفــة ،يف محاولــة للوصــول إىل «النســق النظــري التعميمــي
“( Generalized Theoretical Systemزايتلــن )1989 ،بحيــث ترتبــط املفاهيــم
العامــة فيــا بينهــا ارتباطًــا مييــل ألن يكــون منطق ًّيــا ،كلــا اقــرب مــن التكامــل،
حيــث تدخــل املضامــن الجزئيــة يف م ُركَّــب القضايــا والتعميــات الكليــة ،وميكــن
تفســرها ببعــض القضايــا األخــرى يف النســق نفســه.
تــم اللجــوء يف هــذه الدراســة إىل تحليــل املضمــون ( )Content Analysisبهــدف
الوصــف املوضوعــي ملــا توافــر مــن محتــوى كمــي لإلطــار املعــريف قيــد البحــث،
والــذي تعتــر الفكــرة وحــدة التحليل فيــه ،إضافــة اىل املنهــج التاريخــي (Historical
 )Methodالــذي يربــط مجمــوع االســتنباطات مبضامينهــا االجتامعيــة ،وذلــك مــن

214

خــال ثالثــة محــاور:
•ما الذي يُقال؟
•ملاذا وكيف وملن يُقال؟
•ما هي التصورات املطروحة املرتتبة عىل ذلك؟

جمع البيانات وتحليلها:

1.1جمع النصوص وتصنيفها من حيث املدى واملضمون ،يف ثالثة مستويات:
•املستوى الداليل للخطاب
•املستوى الرتكيـبي للنص
•املستوى الرتاتبي املقارن ملجمل النصوص
2.2تحليل األفكار املعرفية عن طريق ربطها بالظروف االجتامعية التاريخية.
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أريحا و(األسفار):

تــرد أريحــا يف أكــر مــن موقــع يف التــوراه؛ فهــي املــكان الــذي أراه اللــه للنبــي
مــوىس مــن فــوق جبــل نبــو؛ «اِ ْص َع ـ ْد إِ َل َج َبــلِ َع َبارِي ـ َم ه ـذَاَ ،ج َبــلِ نَ ُبــو الَّـ ِـذي ِف
سائِيـ َـل
أَ ْر ِض ُمـ َ
ـوآب الَّـ ِـذي قُ َبالَـ َة أَرِي َحــاَ ،وانْظُـ ْر أَ ْر َض كَ ْن َعــا َن الَّ ِتــي أَنَــا أُ ْع ِطي َهــا لِ َب ِنــي إِ ْ َ
ُملْ ـكًا» ســفر التثنيــة ،وهــي املــكان الــذي مــر بــه بنــو إرسائيــل يف رحلــة هروبهــم
سائِيـ َـل َونَ َزلُــوا ِف َع َربَـ ِ
ـوآب ِمـ ْن
ـات ُمـ َ
مــن مــر إىل أرض فلســطني؛ « َوا ْرتَ َحـ َـل بَ ُنــو إِ ْ َ
َعـ ْ ِ
ـر أُ ْر ُد ّن أَرِي َحــا» ســفر العــدد ،وهــي الثغــرة التــي متكــن الجواســيس مــن اخرتاقهــا
لتمكــن يوشــع بــن نــون مــن الفتــك بأعدائــه؛ «فَأَ ْر َسـ َـل يَشُ ــو ُع بْـ ُن نُــونٍ ِمـ ْن ِشـطِّي َم
وسـ ْ ِ
َر ُجلَـ ْ ِ
ـت ا ْمـ َرأَ ٍة
سا ،قَائِـاً :ا ْذ َه َبــا انْظُـ َرا األَ ْر َض َوأَرِي َحــا ،فَ َذ َه َبــا َو َد َخـاَ بَ ْيـ َ
ـن َج ُاس َ
ـن ِ ًّ
ـاب َواضْ طَ َج َعــا ُه َنـ َ
ـاك» ســفر يشــوع ،وتــرد مــرة – بشــكل غريــب –
زَانِيَـ ٍة ْاسـ ُم َها َرا َحـ ُ
لتنافــس البحــر األحمــر يف مســألة عبــور الحاجــز املايئ ،بحيــث تلعب مياه نهــر األردن
وبقعــة البحــر امليــت دو ًرا مركزيًّــا؛ « َوقَ َفـ ِ
ـت
ـت الْ ِميَــا ُه الْ ُم ْن َحـ ِـد َر ُة ِم ـ ْن فَ ـ ْو ُقَ ،وقَا َمـ ْ
نَ ـ ًّدا َو ِ
صتَــانََ ،والْ ُم ْن َحـ ِـد َر ُة
اح ـ ًدا بَ ِعي ـ ًدا ِج ـ ًّدا َع ـ ْن «أَ َدا َم» الْ َم ِدي َن ـ ِة الَّ ِتــي إِ َل َجانِـ ِ
ـب َ ْ
ـر الشَّ ـ ْع ُب ُمقَا ِبـ َـل أَرِي َحــا» ســفر
إِ َل بَ ْح ـ ِر الْ َع َربَ ـ ِة بَ ْح ـ ِر الْ ِملْــح انْ َقطَ َعـ ْ
ـت تَ َا ًمــاَ ،و َعـ َ َ
ـت أَرِي َحــا ُم َغلَّ َقـ ًة
العــدد ،وهــي املــكان الــذي حــورص فيــه يوشــع وجواسيســه؛ « َوكَانَـ ْ
سائِيـ َـل .الَ أَ َحـ ٌد يَ ْخـ ُر ُج َوالَ أَ َحـ ٌد يَ ْد ُخـ ُـل» ســفر يشــوع ،وهــي
ُم َق َّفلَـ ًة ب َِسـ َب ِب بَ ِنــي إِ ْ َ
املدينــة امللعونــة يف نظــر قــادة إرسائيــل التاريخيــن؛ « َو َحلَـ َـف يَشُ ــو ُع ِف ذلِـ َـك الْ َوق ِْت
قَائِـاًَ :ملْ ُعــو ٌن قُـ َّدا َم الـ َّر ِّب ال َّر ُجـ ُـل الَّـ ِـذي يَ ُقــو ُم َويَ ْب ِنــي هـ ِـذ ِه الْ َم ِدي َنـ َة أَرِي َحــاِ ،ب ِب ْكـ ِر ِه
ـب أَبْ َوابَ َها»ســفر يشــوع ،وهــي املــكان الــذي قبــض فيــه عــى
يُ َؤ ِّس ُسـ َها َوب َِص ِغـرِ ِه يَ ْن ِصـ ُ
ـش الْ َكلْ َدانِيِّ ـ َن َو َرا َء ُه ـ ْم،
األوليــاء وكان بينهــا وبــن ملــك بابــل تعاونــا؛ «ف ََس ـ َعى َجيْـ ُ
ـاص َملِـ ِ
فَأَ ْد َركُــوا ِص ْد ِقيَّــا ِف َع َربَـ ِ
ـك بَا ِبـ َـل
ـات أَرِي َحــا ،فَأَ َخ ـذُو ُه َوأَ ْص َع ـ ُدو ُه إِ َل نَبُو َخ ْذنَـ َّ َ
إِ َل َربْلَـ َة ِف أَ ْر ِض َحـ َـاةَ ،فَ َكلَّ َمـ ُه بِالْقَضَ ــا ِء َعلَيْـ ِه» ســفر إرميــا... ،
أساســا للفكــر الصحيــح ،واملشــكلة التــي وقــع فيهــا -
تشــكل املعرفــة الصحيحــة ً
املسـل ََّمت،
حتــى املتخصصــون – تكمــن يف االرتــكاز عــى معــارف ،تــكاد تكــون مــن َ
عــى الرغــم مــن أنهــا ال ترتكــز عــى أي مــن األســس االعتباريــة يف حقــل العلــم
والبنــاء املعــريف.
لقــد بــذل العلــاء جهـ ًدا كبـ ًرا 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
أساســا) مــا هــو إال رضب مــن
رمبــا ســيتضح أن األصــل (املتعلــق بالســبي البابــي ً
الخيــال ،وال عالقــة لــه بالتاريــخ؛ «لقــد تــم البحــث بدقــة ودأب ،وألكــر مــن قــرن،
عــن آثــار للعربيــن يف بــاد العـراق ،وعــن هجرتهــم املفرتضــة مــن هنــاك إىل فلســطني
عــر شــال الشــام ،دون العثــور عــى يشء إطالقًا»(الصليبــي.)1991 ،
والغريــب أن األمــة اإلســامية ،التــي بــن يديهــا القــرآن الكريــم ،مل تنظــر يف كثــر
مــن القضايــا إال مــن خــال العــن التوراتيــة ،وركــن املفــرون – يف نظرتهــم للتاريــخ
القديــم  -إىل مــا جــاء يف أحاديــث التــوراه ،وتبعهــم يف ذلــك التابعــون ،ومــا تكلــف
عنــاء البحــث مــن ورائهــم أتبــاع التابعــن ،فوقــع الخلــط ،واضطربــت األمــور ،لدرجــة
باتــت الحقيقــة – عــى وضوحهــا  -غريبــة ،وبــات الناطقــون بهــا مــرددون يف عرضها،
أو خائفــن مــن التهمــة يف تبنيهــا ،عــى أنــه ال حجــة ملــردد ،وال عــذر لخائــف أمــام
ـوب أَقْفَالُ َهــا( ))24ســورة محمــد.
قولــه تعــاىل( :أَفَـ َـا يَتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُقـ ْرآ َن أَ ْم َعـ َـى قُلُـ ٍ

السامية:

ت ُطــرح مســألة الســامية ،يف الــرد التــورايت ،مرتبطــة بأبنــاء نــوح عليــه الســام،
أمــا القــرآن الكريــم ،فــا يذكــر إال اب ًنــا واح ـ ًدا لنــوح ،رفــض االســتجابة ألمــر أبيــه
ـي
بركــوب الســفينة ،فغــرق مــع مــن غرقــوا؛ ( َونَــا َدى نُـ ٌ
ـوح ابْ َنـ ُه َوكَا َن ِف َم ْعـ ِز ٍل يَــا بُ َنـ َّ
ا ْركَــب َّم َع َنــا َوالَ تَ ُكــن َّمـ َع الْكَا ِفرِيـ َن ( )42قَـ َ
ـال َســآ ِوي إِ َل َج َبــلٍ يَ ْع ِص ُم ِنــي ِمـ َن الْـ َـاء
ـال الَ َع ِاص ـ َم الْ َي ـ ْو َم ِمـ ْن أَ ْم ـ ِر اللّـ ِه إِالَّ َمــن َّر ِحـ َم َو َحـ َ
قَـ َ
ـال بَ ْي َن ُهـ َـا الْ َم ـ ْو ُج فَـكَا َن ِم ـ َن
الْ ُم ْغ َر ِق ـ َن ( ))43ســورة هــود.
أمــا نســبة بنــي إرسائيــل إىل النبــي نــوح عليــه الســام ،فللقــرآن فيهــا قــول آخــر؛
ون َوكِي ـاً
سائِيـ َـل أَالَّ تَتَّ ِخ ـذُوا ْ ِمــن ُد ِ
( َوآتَ ْي َنــا ُمـ َ
ـوس الْ ِكتَـ َ
ـاب َو َج َعلْ َنــا ُه ُه ـ ًدى لِّ َب ِنــي إِ ْ َ
(ُ )2ذ ِّريَّـ َة َم ـ ْن َح َملْ َنــا َم ـ َع نُــو ٍح إِنَّـ ُه كَا َن َع ْب ـ ًدا شَ ـكُو ًرا ( ))3ســورة اإلرساء .إن بنــي
إرسائيــل املذكوريــن هــم مــن ذريــة َمــن ُح ِملــوا مــع نــوح ،وليســوا مــن ذريــة نــوح،
فنــوح القــرآين ليــس لــه إال ولد واحــد ،كان مصـ َره الغــرق .وإذا افرتضنــا أن لنوح أوالد
هــم (ســام وحــام ويافــث) ،فبنــو إرسائيــل كانــوا مــن ذريــة املؤمنــن الذيــن حملــوا
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يف الســفينة مــع نــوح ،ومل يكونــوا مــن ذريتــه ،أو لهــم عالقــة بأبنائــه املفرتضــن.
وإذا طــرح ســؤال :هــل هنــاك إشــارة يف القــرآن إىل أن بنــي إرسائيــل يحملــون
صفــة الســامية؟ فالجــواب عــى ذلــك ســيكون باإليجــاب؛ فبنــو إرسائيــل ســاميون،
ألن آل فرعــون قــد ســاموهم ســوء العــذاب؛ ( َوإِ ْذ قَـ َ
ـوس لِ َق ْو ِمـ ِه ا ْذكُـ ُروا ْ نِ ْع َمـ َة
ـال ُمـ َ
َاب َويُ َذبِّ ُحــو َن
اللّــ ِه َعلَ ْيكُــ ْم إِ ْذ أَن َجاكُــم ِّمــ ْن آ ِل ِف ْر َعــ ْو َن يَ ُســو ُمونَ ُك ْم ُســو َء الْ َعــذ ِ
أَبْ َناءكُـ ْم َويَ ْسـتَ ْحيُو َن نِ َســاءكُ ْم) ســورة إبراهيــم /اآليــة  .6لقــد كانــوا يذبحــون األبنــاء
ويســتحيون النســاء ،واالســتحياء (الــذي يعنــي اإلبقــاء عــى الحيــاة) وارد حتــى يف
ـت أَبِي َهــا َوك َُّل َمــا لَ َهــا،
ـاب ال َّزانِ َي ـ َة َوبَ ْيـ َ
النصــوص التوراتيــة؛ « َو ْاس ـتَ ْح َيا يَشُ ــو ُع َرا َحـ َ
َو َسـ َك َن ْت ِف َو َسـ ِ
سائِيـ َـل إِ َل هـذَا الْ َيـ ْو ِم ،ألَنَّ َهــا َخ َّبـأَ ِت الْ ُم ْر َسـل ْ َِي اللَّ َذيْــنِ أَ ْر َسـلَ ُه َم
ـط إِ ْ َ
ـي يَتَ َج َّس َســا أَرِي َحــا» ســفر يشــوع.
يَشُ ــو ُع لِـ َ ْ

قرى َس ُدوم:)1(1

كث ـرا ً مــا تنســب األدبيــات الجغــرو  -دينيــة )2(2مــكان قــرى لــوط إىل املنطقــة
الغوريــة يف األردن ،فيــا يســمى محيــط البحــر امليــت ،وكث ـ ًرا مــا يتــم الربــط بــن
أخفــض بقعــة عــن ســطح البحــر وبــن الخســف الــذي أصــاب تلــك القــرى ،بــل إن
كثـ ًرا مــن املراجــع تسـ ِّمي ذلــك البحــر بـــ بحــرة لــوط.
إن حفــرة االنهــدام التــي شــكلت البحــر األحمــر وكادت تفصــل القــارة اآلســيوية
عــن اإلفريقيــة لهــا مــن العمــر ،حســب مــا تشــر الدراســات الجيولوجيــة ،مــا ال
يقــل عــن ثالثــة ماليــن ســنة ،وعمــر اإلنســانية مبجملــه ال يتجــاوز العــرة آالف
ســنة ...)3(3هــذا مــن الناحيــة العلميــة البحتــة ،أمــا مــن الناحيــة الرسديــة الــواردة،
ســواء يف النــص القــرآين أو يف الســرة النبويــة املحمديــة ،فهنــاك عــدة إشــارات تنفــي
صحــة النســبة الجغرافيــة لهــذا الحــدث.
لقــد تُ ِركَــت مــن قــرى لــوط آي ـ ٌة واضحــة للعــرة ( َولَ َقــد ت َّ َركْ َنــا ِم ْن َهــا آيَ ـ ًة بَ ِّي َن ـ ًة
( )1تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن مصطلــح  Sadomyالــذي يعنــي الشــذوذ الجنســي الذكــوري ،مشــتق ممــا يعــرف تاريخيــا
بـ (ســدوم وعمورة).
( )2مصطلح منحوت من الكلمتين :جغرافيا و دين ،يتناول الموقع الجغرافي للحدث الديني.
(“ )3مــن الغريــب أن التجمعــات البرشيــة األوىل يعــود بهــا القــدم إىل مــا يـراوح بــن  500-250ألــف ســنة ،ولكــن رشوط الحيــاة اإلنســانية
فيهــا مل تتغــر إال خــال العــرة آالف ســنة األخــرة ،وهــي الحــد الفاصــل بــن البــر الباليوليتــي وخل ِفــه اإلنســان النيوليتــي “ شـراوس ،مقــاالت
يف اإلناســة ،ص .208
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لِّقَــ ْو ٍم يَ ْع ِقلُــو َن ( ))35ســورة العنكبــوت ،وهــي تقــع يف طريــق معــروف ( َوإِنَّ َهــا
لَب َِسـبِيلٍ ُّمقيـ ٍـم ( ))76ســورة الحجــر ،وأهــل مكــة يعرفــون موقعهــا وميــرون عليهــا يف
غدوهــم ورواحهــم ( َوإِنَّ ُكـ ْم لَتَ ُمـ ُّرو َن َعلَ ْي ِهــم ُّم ْصب ِِحـ َن (َ )137وبِاللَّ ْيــلِ أَفَـ َـا تَ ْع ِقلُــو َن
كل يــوم  -الجزيــرة
( ))138ســورة الصافــات ،فهــل يُعقــل أن يقطــع أهــل مكــة َّ -
العربيــة وصــوالً إىل غــور األردن بحيــث مي ـ ُّرون عليهــا صبا ًحــا ومســا ًء؟!
ــي لــوط وإبراهيــم بعــد هــذا الخســف إىل األرض التــي بُــور َِك فيهــا
لقــد نُ ِّج َ
للعاملــن ( َونَ َّجيْ َنــا ُه َولُوطًــا إِ َل الْ َ ْر ِض الَّ ِتــي بَا َركْ َنــا ِفي َهــا لِلْ َعالَ ِمـ َن ( ))71ســورة األنبياء،
واألرض التــي بــورك فيهــا للعاملــن هــي أرض البيــت الحـرام؛ مكــة املكرمــة (إِ َّن أَ َّو َل
بَ ْيـ ٍ
ـت ُو ِضـ َع لِل َّنـ ِ
ـاس �لَلَّـ ِـذي ِب َب َّكـ َة ُم َبــا َركًا َو ُهـ ًدى �لِّلْ َعالَ ِمـ َن ( ))96ســورة آل عمـران.
وإذا اســتقرأنا مــا ورد يف الســرة النبويــة حــول هــذا الحــدث ،فمــا يُــروى يف
الحديــث أن النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم م ـ َّر مبــكان تلــك القــرى وقــال:
“إذا مررتــم بديــار املعذبــن ف ُحثُّــوا ال ُخطــى” ، )1(1ويف هــذا الحديــث إشــارة بالغــة
األهميــة؛ متــى قــال الرســول الكريــم هــذه العبــارة؟
إذا كان قــد قالهــا قبــل بعثتــه فهــذا ُمحــال؛ ألن محم ـ ًدا 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.
املســألة يف التــوراه تــكاد تكــون منعكســة متا ًمــا ،فلــوط قبيــل وقــوع العــذاب
اتجــه رشقًــا ،واألحــرى (إذا قلنــا إن األرض املباركــة يف تلــك القصــة هي أرض فلســطني)
أن يتجــه غربًــا؛ «والتفتــت امــرأة لــوط إىل الــوراء فصــارت عمــو َد ملــح  ...قالــت
ابنــة لــوط الكــرى للصغــرى :شــاخ أبونــا ومــا يف األرض رجــل يتزوجنــا عــى عــادة
أهــل األرض كلهــم ،تعــايل نســقي أبانــا خم ـ ًرا ونضاجعــه ونقيــم مــن أبينــا نس ـاً ...
فحملــت ابنتــا لــوط مــن أبيهــا فولــدت الكــرى اب ًنــا وســمته مــؤاب ،وهــو أبــو
املؤابيــن إىل اليــوم ،والصغــرى ولــدت اب ًنــا وســمته بــن ع َّمــي ،وهــو أبــو بنــي عمــون
( )1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،2ص 733
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إىل اليــوم) ســفر التكويــن.
ـى
هلــك قــوم لــوط مبــا يشــبه الزلـزال؛ ( َوالْ ُم ْؤتَ ِف َكـ َة أَ ْهـ َوى ( )53فَغَشَّ ــا َها َمــا َغـ َّ
( ))54ســورة الطــور ،لقــد َهــ َوتْ قُرا ُهــم وانخســفت بهــم األرض ،ثــم غشــيتهم
أمطــا ٌر مــن الحجــارة طمرتهــم وطمســت آثارهــم؛ (فَ َج َعلْ َنــا َعالِ َي َهــا َســا ِفلَ َها َوأَ ْمطَ ْرنَــا
َعلَيْ ِه ـ ْم ِح َجــا َر ًة ِّمــن ِس ـ ِّجيلٍ ( ))74ســورة ِ
الحجــر.
هنــاك فــرق يف املعنــى بــن (أعــى  -أســفل) و (فــوق  -تحــت)؛ الفــوق والتحــت
يُســتخدمان يف املســتوى العمــودي ،أمــا األعــى واألســفل فــا يســتخدمان إال يف
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
الكتــاب فــوق الــرف ) و (وضعــت الكتــاب تحــت الــرف) ،وال نقــول( :وضعــت
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 الزلـزال أســفل الجبــل انحــدرت املنطقــة العليــا منــه ،ســاحب ًة
معهــا مــا عليهــا مــن مســاكن ،بحيــث صــار األعــى مــكان األســفل ،ويف الوقــت الــذي
انخســفت فيــه قاعــدة الجبــل تشــققت قمتــه وتناثــرت قط ًعــا مــن الحجــارة ،نزلــت
كاملطــر فــوق مــن بقــي حيًّــا مــن الســكان.
لقــد أُمطــرت عليهــم حجــار ٌة مــن ِســ ِّجني ،وحجــارة الســجني هــي الحجــارة
الســجني املنضــود فهــي الحجــارة الربكانيــة امللتهبــة ،ولعــل قــوم لــوط
الســوداء ،أمــا ِّ
كانــوا يف أرض بركانيــة بحيــث إذا حــدث انخســاف يف منطقــة ،أ َّدى إىل إثــارة قــرة
املنطقــة األضعــف حولهــا ،فيثــور الــركان ويقــذف ِح َم َمــه ،وغالبـاً مــا تثــور الرباكــن
يف قمــم الجبــال.
لقــد حــدث ذلــك صبا ًحــا ،متا ًمــا مــع إرشاقــة الشــمس ( َولَقَــ ْد َص َّب َح ُهــم بُكْــ َر ًة
ش ِقــ َن ( ))73ســورة
الص ْي َحــ ُة ُم ْ ِ
َاب ُّم ْســتَ ِق ٌّر ( ))38ســورة القمــر (فَأَ َخ َذتْ ُهــ ُم َّ
َعــذ ٌ
الحجــر ،يف الوقــت الــذي كان لــوط وأهلــه يغــادرون املنطقــة؛ لقــد خرجــوا وقــت
س ِبأَ ْهلِـ َـك ِب ِقطْ ـعٍ ِّم ـ َن اللَّيْــلِ ) ســورة الحجــر  /اآليــة  ،65وكان لــوط يف
الســحر (فَ ـأَ ْ ِ
ـت ِمن ُك ـ ْم
املؤخــرة يحثُّهــم عــى الرسعــة وعــدم االلتفــات ( َوات َّ ِب ـ ْع أَ ْدبَا َر ُه ـ ْم َوالَ يَلْتَ ِفـ ْ
أَ َحــ ٌد) ســورة الحجــر  /اآليــة  ،65وااللتفــات ال يرتبــط معنــاه بتوجيــه البــر إىل
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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 مؤم ًنــا ،لذلــك ال
بــد مــن الهــرب الرسيــع ،فمــن مل يلتفــت َعـ َـر ،ومــن التفــت َغـ َـر ،وهــذا مــا حصــل
مــع زوجــة لــوط التــي تأخــرت فكانــت مــن الغابريــن ،لقــد كان أَ ْوىل بتلــك العجــوز
أن تــرع أكــر مــن الباقــن ،ولكنهــا التفتــت ،فتأخــرت ،فوقعــت مبــا وقــع بــه قو ُمهــا
(فَ َن َّجيْ َنــا ُه َوأَ ْهلَ ـ ُه أَ ْج َم ِع ـ َن ( )170إِلَّ َع ُجــوزًا ِف الْغَا ِبرِي ـ َن ( ))171ســورة الشــعراء.

شعب إسرائيل

ـري ال يصــل إىل مســتوى ميكــن معــه أن نطلــق عليــه لفــظ (شــعب)
أي تج ُّمــع بـ ّ
إال إذا امتلــك مقومــات ثالث (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 إنـزال آخــر ،فأمثلــة الشــعوب يف
القــرآن كثــرة ومتعــددة؛ ( َو َج َعلْ َناكُـ ْم شُ ـ ُعوبًا َوقَبَائِـ َـل) ســورة الحجـرات  /اآليــة ،13
ولكننــا يف صــدد البحــث عــن الكيفيــة التــي ميكــن لتج ُّمــع بــري أن يك ـ ِّون شــعبًا،
وســرى كيــف أن صفــة شــعب اللــه املختــار  -الــذي يســمى بهــا هــذا الشــعب -
هــي مــن أكــر األوصــاف ســلب َّية يف مســرة أي تجمــع بــري عــر التاريــخ.)1(1

الطبيعة التكوينية للشعب اإلسرائيلي:

كل شــعب يف التاريــخ يرتبــط بوالدتــن :األوىل طبيعيــة؛ تكــون مــن خــال تشـكُّل
عائالتــه وأنســابه ،مبــا يؤلــف أوارص القرابــة فيــه ،والثانيــة معنويــة؛ تكــون مــن خــال
املؤسســة لــدوره يف بنــاء الحضــارة اإلنســانية.
رمــوزه وقيمــه ال ُعليــا ِّ

(“ )1عندمــا يقــول الكتــاب إن اللــه قــد اصطفــى العربانيــن مــن بــن ســائر األمــم ،وإنــه قريــب منهــم ،بعيــد عــن اآلخريــن ،وإنــه وضــع رشائــع
عادلــة لهــم وحدهــم ،وإنــه أعطاهــم وحدهــم رشف معرفتــه ،فإنــه إمنــا يتحــدث عــى مســتوى فهــم العربانيــن الذيــن مل يكونــوا يعرفــون
الســعادة الحقيقيــة « ســبينوزا ،بندكــت ،يف الالهــوت والسياســة ،ط  ،3ترجمــة :حســن حنفــي ،بــروت ،دار الطليعــة ،1994 ،ص 171
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وإذا نظرنــا إىل الوالدتــن يف شــعب إرسائيــل ،فســنجد األوىل مرتبطــة بانقســام
حــاد يصــل درجــة ِ
الحقــد والتخطيــط للقتــل يف العائلــة الواحــدة (كــا حــدث مــع
أبنــاء يعقــوب) إضافــة إىل هجــرة ُمفاجئــة مــن وضــع إىل آخــر ،دون املــرور بالظروف
التدريجيــة املالمئــة للتغـ ُّـر الطبيعــي (كــا حــدث لألســباط يف ُملــك أخيهــم يوســف).
ـرب يف بيت فرعون ،فاكتســب
أمــا الــوالدة الثانيــة فارتبطــت بامل ُــ َخلِّص مــوىس ،الذي تـ َّ
مــن الصفــات مــا يناقــض متا ًمــا صفــات قومــه ،ثــم جاءهــم برشيعــة كانــت تتفــوق
درجـ ٍ
ـات عــى مــدى اســتيعابهم الذهنــي.
أساســا مــن الديــن ،لهــذا نــرى أن
وألن الســلطة يف ذلــك املجتمــع كانــت تنطلــق ً
التَّمركُــز حولــه ظــل هــو الظاهــرة الشــائعة عــى مــدى قــرون مــن الزمــن ،بحيــث
ْــف َو ِرث ُــوا ْ
َــف ِمــن بَ ْع ِد ِهــ ْم َخل ٌ
تصبــح التعاليــم الدينيــة خاضعــة للوراثــة (فَ َخل َ
ـاب) ســورة األعـراف  /اآليــة  ،169وال ميكــن التخــي عــن املــوروث الــذي يجلــب
الْ ِكتَـ َ
القــوة ،حيــث إن أقــوى مــا ميكــن االحتفــاظ بــه هــو الســلطة الدينيــة وتفرعاتهــا
امل ُســت َم َّدة مــن (امل ُـــق َّدس) ،ولهــذا رأينــا كيــف أن كتــاب مــوىس ،وتحــت هــذا الهدف،
ــاب ال ِ
ــوس نُــو ًرا َو ُهــ ًدى لِّل َّن ِ
ــاس
قــد ُجــ ِّزء (ق ْ
َّــذي َجــاء بِــ ِه ُم َ
ُــل َمــ ْن أَنــ َز َل الْ ِكتَ َ
ـس تُ ْب ُدونَ َهــا َوتُ ْخ ُفــو َن كَ ِثـ ًرا) ســورة األنعــام  /اآليــة  ،91والهــدف مــن
ت َ ْج َعلُونَـ ُه قَ َر ِاطيـ َ
ـر ْوا ْ بِآيَـ ِ
ـات اللّـ ِه ثَ َ ًنــا
وراء إظهارهــا كالهــدف مــن وراء إخفائهــا؛ االتِّجــار بالديــن (اشْ ـ َ َ
قَلِي ـاً) ســورة التوبــة  /اآليــة  ،9بأســلوب يبــدو وكأنــه حــق ،لكنــه غــر ذلــك (لِ ـ َم
تَلْب ُِســو َن الْ َحـ َّـق بِالْ َب ِاطــلِ َوتَ ْكتُ ُمــو َن الْ َحـ َّـق َوأَنتُـ ْم تَ ْعلَ ُمــونَ) ســورة آل عمـران  /اآليــة
 ،71ألن يف الكتــان منفعــة يظنــون أنهــم الجديــرون بهــا وحدهــم ،لذلــك يســتمر
مجتمعهــم الداخــي بالتَّق ـ ُّوض ،ويتنامــى العجــز أمــام التناقــض الخارجــي ،ليتحــول
قــدرة داخليــة متناميــة يف العــدوان ،لدرجــة التجــرؤ عــى النبــي وقتلــه ( َويَ ْقتُلُــو َن
األَن ِب َيــاء ِبغ ْ ِ
ــق) ســورة آل عمــران  /اآليــة  ،112األمــر الــذي يُ َجــ ِّرئُ غ َريهــم
َــر َح ٍّ
ـن َعلَ ْي ِه ـ ْم إِ َل
عليهــم ف ُي َح ِّقـ ُـق فيهــم اس ـ َمهم بأنهــم ســام ُّيون ( َوإِ ْذ تَـأَ َّذ َن َربُّـ َـك لَ َي ْب َعـ َ َّ
َاب) ســورة األع ـراف  /اآليــة .167
يَ ـ ْو ِم الْ ِق َيا َم ـ ِة َمــن يَ ُســو ُم ُه ْم ُســو َء الْ َع ـذ ِ
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ُّ
التفسخ واالنهيار:

رغــم أن املســيح كان رســوالً لبنــي إرسائيــل ،إال أن الحركــة التاريخيــة تــكاد تفصــل
بــن أتبــاع املســيح وأتبــاع العقيــدة اليهوديــة ،ولقــد لعبــت الدولــة الرومانيــة دو ًرا
خصوصــا وأنهــا قــد تَ َب َّنــت املســيحية ،واتخذتهــا دي َنهــا
مهــا يف تعزيــز هــذا الفصــل،
ً
الرســمي يف عهــد اإلمرباطــور قســطنطني ،وانتــرت بالتــايل خــارج الجزيــرة العربيــة.
ولقــد ظــل اليهــود يف الجزيــرة ،يســكنون يــرب ومــا حولهــا ،)1(1حتــى بُ ِعــث
آخــر األنبيــاء يف مكــة ،وابتــدأ ال ـراع الــذي َآل يف النهايــة إىل إخراجهــم مــن تلــك
األرض .ولعــل قصــة شــعب إرسائيــل هــي األكــر بــروزًا يف الــرد القــرآين ،فــا يــكاد
يخلــو جــزء واحــد مــن أجـزاء املصحــف الثالثــن مــن قصصهــم ومــا يرتبــط بهــا مــن
أحــداث.
كان اليهــود أهــل تجــارة ،ولهــم مدنهــم املحصنــة ،ولقــد ظلــوا محافظــن عــى
انغالقهــم الداخــي ،محتفظــن بالصفــات األوىل التــي نشــأوا عليهــا ،وكان لهــم
اعتبارهــم كأهــل عقيــدة ســاوية ،يأتيهــم النــاس للســؤال ،ولقــد اســتغلوا هــذه
الصـ َّـف
امليــزة فكتبــوا الكتــاب بأيديهــم واشــروا بآيــات اللــه مث ًنــا قليــا .ولقــد َمثَّلُــوا َّ
الخفــي يف مقاومــة الدعــوة املحمديــة ،حيــث كانــوا املصــدر الروحــي ملــن يتصــدى
لتلــك الدعــوة بالجــدل واملامحكــة.
الســ ْبي البابــي املرتبطــة بـــ
تــكاد املصــادر التاريخيــة تُ ْج ِمــع عــى مســألة َّ
نبوخذنــر ،ولقــد راقــت للعــامل اإلســامي املعــارص فكــرة الوعــد اإللهــي املرتبــط
مبصــر اليهــود يف أرض فلســطني ،إذ نــرى الحديــث عــن اآليــات األوىل مــن ســورة
اإلرساء قــد أصبــح َس ـيِّ َد املوقــف يف التحليــات الســيا  -دينيــة . )1(2ورغــم مــا يف
هــذا التحليــل والربــط مــن أمــور تــروق للنفــس يف ظــل الهزميــة التــي نعيــش ،إال أن
التزامنــا بتحليــل املحتــوى كمنهــج يكشــف لنــا عــن حقائــق مغايــرة لهــذا املنحــى
مــن التأويــل؛
سى ِب َع ْب ِ
(ســ ْب َحا َن ال ِ
ْــى
ــد ِه لَ ْيــاً ِّمــ َن الْ َم ْســج ِِد الْ َحــ َر ِام إِ َل الْ َم ْســج ِِد األَق َ
ُ
َّــذي أَ ْ َ
ـوس
الَّـ ِـذي بَا َركْ َنــا َح ْولَ ـ ُه لِ ُ ِنيَ ـ ُه ِم ـ ْن آيَاتِ َنــا إِنَّ ـ ُه ُه ـ َو َّ
الس ـ ِمي ُع ال َب ِص ـ ُر (َ )1وآت َ ْي َنــا ُمـ َ
ون َوكِي ـاً (ُ )2ذ ِّريَّـ َة َم ـ ْن
سائِيـ َـل أَالَّ تَتَّ ِخ ـذُوا ْ ِمــن ُد ِ
الْ ِكتَـ َ
ـاب َو َج َعلْ َنــا ُه ُه ـ ًدى لِّ َب ِنــي إِ ْ َ
 )1( 1كانت هناك الكثري من األقوام اليهودية تسكن يرثب ومحيطها ،ولعل أشهرها :بنو النضري ،بنو قينقاع ،ويهود خيرب...
 )1( 2كلمة منحوتة من مصطلحي :السياسة ـ الدين.
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ـاب
سائِيـ َـل ِف الْ ِكتَـ ِ
َح َملْ َنــا َم ـ َع نُــو ٍح إِنَّ ـ ُه كَا َن َع ْب ـ ًدا شَ ـكُو ًرا (َ )3وقَضَ ْي َنــا إِ َل بَ ِنــي إِ ْ َ
ـن َولَتَ ْعلُ ـ َّن ُعلُ ـ ًّوا كَ ِب ـ ًرا ( )4فَ ـ ِإذَا َجــاء َو ْع ـ ُد أُوال ُهـ َـا بَ َعثْ َنــا
لَتُف ِْس ـ ُد َّن ِف األَ ْر ِض َم َّرتَـ ْ ِ
َعلَ ْي ُك ـ ْم ِع َبــا ًدا لَّ َنــا أُ ْو ِل بَـأْ ٍس شَ ـ ِـد ٍيد فَ َج ُاســوا ْ ِخ ـا ََل ال ِّديَــا ِر َوكَا َن َو ْع ـ ًدا َّم ْف ُعــوالً ()5
ـر نَ ِفـ ًرا ()6
ث ُـ َّم َر َد ْدنَــا لَ ُكـ ُم الْ َكـ َّر َة َعلَ ْي ِهـ ْم َوأَ ْم َد ْدنَاكُــم ِبأَ ْمـ َوا ٍل َوبَ ِنـ َن َو َج َعلْ َناكُـ ْم أَكْـ َ َ
إِ ْن أَ ْح َســنتُ ْم أَ ْح َســنتُ ْم ِلَنف ُِس ـ ُك ْم َوإِ ْن أَ َس ـأْتُ ْم فَلَ َهــا فَ ـ ِإذَا َجــاء َو ْع ـ ُد ِ
اآلخ ـ َر ِة لِ َي ُســو ُؤوا ْ
ـروا ْ َمــا َعلَ ـ ْوا ْ تَتْ ِب ـ ًرا ())7
ُو ُجو َه ُك ـ ْم َولِيَ ْد ُخلُــوا ْ الْ َم ْس ـ ِج َد كَـ َـا َد َخلُــو ُه أَ َّو َل َم ـ َّر ٍة َولِيُتَـ ِّ ُ
ســورة اإلرساء.
تُظْ ِهـ ُر اآليــات األوىل مــن ســورة اإلرساء أن هنــاك وعديــن مرتبطــن مبســرة بنــي
إرسائيــل التاريخيــة مــن حيــث ال ُعلُ ـ ّو والدمــار؛ فـــ العلــو األول يــأيت بعــد اإلفســاد
األول ،ويُقــى عليــه مــن قبــل عبــاد أويل بــأس شــديد ،ثــم يــأيت اإلفســاد الثــاين ليتبعه
العلــو الثــاين ،ثــم يــأيت وعــد اآلخــرة لتُ َســا َء وجو ُه ُهــم مــن ِق َبــلِ أنــاس ســيدخلون
املســجد ويتــروا مــا علــوا تتبـرا.
لقــد ذهبــت التأويــات إىل أن الدمــار األول كان عــى يــد نبوخذنــر ،وســيكون
الدمــار الثــاين مرتاف ًقــا مــع تحريــر املســجد األقــى بفلســطني ،ومل تذكــر لنــا تلــك
التأويــات أي تفاصيــل تشــر إىل العلــو الــذي كان لبنــي إرسائيــل يف الع ـراق قبــل
الســبي البابــي ،وال أي تفاصيــل أخــرى عــن الطريقــة التــي اســتطاعوا بهــا التغلُّــب
عــى غالِبيهــم العراقيــن (ث ُـ َّم َر َد ْدنَــا لَ ُك ـ ُم الْ َك ـ َّر َة َعلَيْ ِه ـ ْم) ســورة اإلرساء  /اآليــة .6
فمتى إذن حدث ال ُعلُ َّوان؟ ومتى سيحدث (أو حدث) ال َّدماران؟
ـوس تِ ْسـ َع آيَـ ٍ
ـات
نقــرأ يف موقــع آخــر مــن ســورة اإلرساء نفســهاَ ( :ولَ َقـ ْد آت َ ْي َنــا ُمـ َ
بَ ِّي َنـ ٍ
سائِيـ َـل إِ ْذ َجاء ُه ـ ْم فَ َقـ َ
ـوس
ـال لَ ـ ُه ِف ْر َعــو ُن إِ ِّن َلَظُ ُّنـ َـك يَــا ُمـ َ
ـات ف َْاس ـأَ ْل بَ ِنــي إِ ْ َ
السـ َـا َو ِ
َم ْسـ ُحو ًرا ( )101قَـ َ
ات َواألَ ْر ِض بَ َصآئِـ َر
ـال لَ َقـ ْد َعلِ ْمـ َ
ـت َمــا أَنـ َز َل َهــ ُؤالء إِالَّ َر ُّب َّ
َوإِ ِّن َلَظُ ُّنـ َـك يَــا ِف ْر َعــو ُن َمثْ ُبــو ًرا ( )102فَـأَ َرا َد أَن يَ ْسـتَ ِف َّز ُهم ِّمـ َن األَ ْر ِض فَأَ ْغ َرقْ َنــا ُه َو َمــن
سائِيـ َـل ْاسـ ُك ُنوا ْ األَ ْر َض فَـ ِإذَا َجــاء َو ْعـ ُد
َّم َعـ ُه َج ِمي ًعــا (َ )103وقُلْ َنــا ِمــن بَ ْعـ ِـد ِه لِ َب ِنــي إِ ْ َ
ِ
اآلخـ َر ِة ِجئْ َنــا ِب ُكـ ْم لَ ِفي ًفــا ())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.
قبــل الخــوض يف تفاصيــل العلويــن والدماريــن ،ال بــد مــن اإلحاطــة باملعنــى
الدقيــق ملفهومــن ،رمبــا كانــا الســبب يف انحــراف بوصلــة التأويــل؛
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•ما هو اإلفساد؟
•ما املقصود بـ ال ِعباد؟
اإلفســاد  -مبعنــاه الدقيــق  -هــو :إهــاك الــزرع دون إعــادة إنتاجــه ،وال يجــب أن
يقتــر تفســر اإلفســاد عــى كونــه مرتبطًــا بالنظــام األخالقــي؛ لقــد ُو ِصــف آدم مــن
ِق َبــلِ املالئكــة بأنــه مفســد يف األرض قبــل تشـكُّل أي نظــام اجتامعــي.
أمــا كلمــة :العبــاد ،فــا يقتــر معناهــا عــى االنقيــاد والطاعــة ،فالعابــد إن كان
مشــتقًّا مــن ( َعبَ ـ َد) فإنــه يعنــي املـُ ـ ْنقَاد املـُـ ِ
ـطيع ،أمــا إذا كان مشــتقًّا مــن ( َع ِب ـ َد)
فيعنــي الجاحــد املـُـ ْن ِكر.)1(1
عنــد هــذه النقطــة ،وانطالقًــا 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 منص ًبــا ُم ِهـ ًّـا يف دولــة الفرعــون ،وليحصلــوا بالتــايل عــى امتيــازات مل يضطــروا
معهــا للعمــل يف تلــك األرض ،فعاشــوا َعالَـ ًة 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 ِقبَــلِ قــوم الفرعــون الذيــن أذاقوهــم أقــى صنوف
الــذل واملعانــاة ...وبذلــك تحقــق الوعــد األول.
ثــم جــاء مــوىس لينقذهــم مــا هــم فيــه ،ويَـ ُر َّد لهــم ال َكـ َّر َة عــى فرعــون وجنوده،
األمــر الــذي أورثهــم أرضَ هــم ،وأدى إىل اســتقرارهم لفــرة طويلــة مــن الزمــن ،وصلــوا
خاللهــا إىل أعــى درجــات امل ُـــلك يف عهــد ســليامن ...وهــذا هــو العلــو الثــاين الــذي
َم َّك َن ُهــم مــن األرض ال ُوســطى للجزيــرة وأورثهــم مشــارقَها ومغاربَهــا.
 )1( 1العبــادة يف اللغــة العربيــة ت ُـ َر ُّد إىل الجــذر عــَ بَـــ دَ ،ولكـ ْن لهــذا الجــذر ِفعــان متقابــان يف املعنــى ،فكلــا وردت كلمــة لهــا هــذا الجــذر،
علينــا أن منيِّ َزهــا؛ إىل أي ال ِفعلــن تعــود :إىل الفعــلَ :عبَـدَ ،أم إىل الفعــلَ :ع ِبـ َد
ـاك نَ ْعبُـ ُد وإِيَّـ َ
َعبَـ َد يعنــي :أطــاع ،كأن نقــول (إِيَّـ َ
ـاك ن َْسـتَ ِع ُني ( ))5ســورة الفاتحــة ،أي :نُطيــع .أمــا َع ِبـ َد فتعنــيَ :ج َحـ َد وأنكــر ،فحــن تــرد اآليــة
(قُـ ْـل إِن كَا َن لِل َّر ْح َمــنِ َولَ ـ ٌد فَأَنَــا أَ َّو ُل الْ َعاب ِِدي ـ َن ( ))81ســورة الزخــرف ،فالعابــد هنــا كلمــة جــاءت مــن َع ِب ـ َد وليــس مــن َعبَ ـدَ ،أي :إننــي أول
املنكريــن الجاحديــن بهــذا ،وقــد تــأيت الكلمــة بــذات اللفــظ ،إمنــا معنــى كل لفــظ يختلــف حســب املوقــع؛ (قُـ ْـل يَــا أَيُّ َهــا الْكَا ِفـ ُرو َن (َ )1ل أَ ْعبُـ ُد
َمــا ت َ ْعبُـدُو َن (َ )2ولَ أَنتُـ ْم َعا ِبـدُو َن َمــا أَ ْعبُـ ُد (َ )3ولَ أَنَــا َعا ِبـ ٌد َّمــا َعبَدت ُّـ ْم (َ )4ولَ أَنتُـ ْم َعا ِبـدُو َن َمــا أَ ْعبُـ ُد ( )5لَ ُكـ ْم ِدي ُن ُكـ ْم َو ِ َل ِديــنِ ( ))6ســورة
الكافــرون ،ومعنــى ذلــك } :قــل يــا أيهــا الكافــرون ،ال أطيــع مــا تطيعــون ،وال أنتــم مطيعــون مــا أطيــع ،وال أنــا منكــر مــا أنكرتــم ،وال أنتــم
ـس إِلَّ لِيَ ْعبُـدُونِ ( ))56ســورة الذاريــات،
منكــرون مــا أنكــر ،لكــم دينكــم ويل دينــي { ،وعــى هــذا ميكــن قيــاس اآليــة ( َو َمــا َخلَ ْقـ ُ
ـت الْ ِجـ َّن َوالْ ِنـ َ
فليــس املقصــود هنــا هــو أن مــروع الخلــق قائــم عــى الطاعــة ،ألن يف النــاس مــن ال يطيــع اللــه ،ولكــن هــذه اآليــة ت ُ ْح َمــل عــى الحقيقــة
الوجوديــة التــي مفادهــا أن النــاس مختلفــون؛ منهــم مــن هــو مطيــع للــه ،ومنهــم مــن هــو عـ ٍ
ـاص لــه ،فكلمــة (يعبــدون) يف هــذه اآليــة تــأيت
ـى وأنكــر و َج َحــد.
مــن َعبَـدَ :أطــاع ،وتــأيت يف الوقــت نفســه مــن َع ِبـدََ :عـ َ
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وإذا تتبعنــا الــرد التاريخــي للقــرآن ،ومــا تبعــه مــن نتائــج ُمتَ َوقَّ َعــة ملصــر بنــي
إرسائيــل يف الجزيــرة ،أمكننــا القــول بــأن وعــد اآلخــرة قــد تحقــق عــى يــد النبــي
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وصحابتــه مــن بعــده ،حيــث أُخــرج بنــو إرسائيــل من
يــرب ومحيطهــا ،جـراء 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
اســم (شــعب) المتالكــه املقومــات الثــاث (اللغــة ،الديــن ،األرض) .ولقــد متكَّنــت
خصوصــا يف
العصبيــة الدمويــة ،حــن ارتبطــت بالعصبيــة الدينيــة ،مــن الســيطرة،
ً
ظــروف االنقــاب والـراع بــن التجمعــات البدويــة مــن جهــة واملجتمعــات الزراعيــة
مــن جهــة أخــرى.
يبــدو أن الحــدث التــورايت يرتبــط جغراف ًّيــا بـــ الجزيــرة العربيــة؛ لقــد نشــأ هــذا
الشــعب ،ووصــل إىل أقــى درجــات امل ُلــك ،ثــم آلــت بــه الظــروف إىل االنهيــار فــوق
تلــك األرض.
ال بــد مــن الفصــل بــن مــا هــو تاريخــي (يتصــل باملــايض مــن األحــداث) ومــا
هــو ســائر ضمــن حركــة التاريــخ؛ فـــاليهودية رشيعــة دينيــة  -متا ًمــا كــا املســيحية
واإلســام  -ولــدت يف أرض العــرب ،أمــا الصهيونيــة فهــي حركــة عنرصيــة ولَّدهــا
ر الرأســايل الحديــث.
الع ـ ُ
لقــد ق َّيــد الحــدثُ التاريخــي مســر َة شــعب إرسائيــل ،وجعلهــا شــيئًا مــن املــايض،
وليــس مــن املنطــق أن نقــارن بــن قطبــن ال تجــوز املقارنــة بينهــا؛ مــن الخطــأ أن
نقــول( :اليهــود والعــرب)؛ فاليهوديــة ديانــة ،أمــا العروبــة فـــ هويــة.
ســكن جــزء مــن شــعب إرسائيــل التاريخــي أرض فلســطني ،ولكــن ذلــك قــد
حــدث بعــد التفســخ الــذي حــل بهــم يف أرض الجزيــرة ،ومــن ثــم الخــروج منهــا إىل
كل مــن الشــام والع ـراق وفلســطني وغريهــا ،بحيــث اندمجــوا وذابــوا يف املجتمــع
العــريب ،الــذي هــم جــزء منــه أصــا .أمــا أن فلســطني هــي أرض امليعــاد ،وهــي األرض
التــي كانــت مرسحــا 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 ﻻ 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 ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ االخيــرة وبســبب ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻠﻴﻴﻥ تراجعــت ﺍﻟﺴﻴﺎحــة بشــكل ﻭﺍﻀﺢ ﺴﻭاءﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭحــات ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ مــن
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭبيــة ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎحــة ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴـــﺕ  .يوجــد ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺃﺭﻴﺤﺎ  102ﻤﻭﻗﻊ 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  1994ﻭ  ,2000حيــث ﺘﻡ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ كازينــو ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻋﺎﻡ  ,1998وانشــاء ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰ
ﺠﺒل “ ﻗﺭﻨﻁــل « ﻭﻗﺩ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺤﻴﻥ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻨﺤﻭ  250000ﺇﻟﻰ  300000ﺴﺎﺌﺢ .
ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻤﻌﺒﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
كمدينــة حدوديــة ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ (ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ) ﺤﻭﺍﻟﻲ  8كــم ،ﻭﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺸﻭﺍﻁﺊ
ﺍﻟﺒﺤـــﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 12كــم ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﻭﺍﻟﻲ  35ﻜﻡ ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺤﻭﺍﻟﻲ
 40كــم ﻭﺘﻘـﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  280كــم ﺩﻭﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺤﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜـــﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ (ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ. )2006،
ومدينــة أريحــا مــن أقــدم المــدن فــي العالــم وأول تجمــع حضــري فــي التاريــخ البشــري,
حيــث ان موقــع مدينــة أريحــا علــى الحــدود مــع األردن وبمحــاذاة نهــر األردن يبــرز
أهميتهــا كمدينــة حدودية,فهــي تتوســط الضفــة الغربيــة والمعبــر الوحيــد للفلســطينيين مــن
والــى العالم,إضافــة الــى أنهــا أخفــض مدينــة فــي العالــم  285متــر 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 ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻓﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻤﻥ ﻀـﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ
ﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﻟﺯﺍﻡ كافــة ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـة ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ.
ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﺘﻁـــﻭﺭﻩ ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ ﺒـــﺭﻭﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ كظاهــره ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺴﻠﻭكيــة ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻅﺎﻫــﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫــﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ معوقــات التطويــر التنمــوي للخدمــات ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﺭﻴﺤﺎ .

231

مشكلة الدراسة :

ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻀﻌﻑ االتنميــة ﺍﻟﺴـﻴﺎﺤﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫـــﺎ ﻓـﻲ ﺒﻌـــﺽ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻫــﻭ ﺃﺴـــﺭﻉ
ﻁﺭﻴـــﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻫــﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ
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 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ
ﺍﻟﺴـﻴﺎﺤﻴﺔ يعتقــد ﺃﻥ ﺍﻟﻅــﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ اريحا
ﺁﺨـﺫﺓ ﻓـﻲ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ.
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ لضعف تنمية ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﺭﻴﺤـﺎ ،ﻭﺍﻟﻜﺸـــﻑ
ﻋـــﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ،وبناء ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻴُﻌﺩ ﺼﻠﺏ
ﻫــﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺭكيزهــا ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ.

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 اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟدوﻟــﺔ أو اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻓـــﻲ زﻳــﺎدة
اﻟﻣـــــوارد ﻣـــــن اﻟﻧﻘــــد اﻷﺟﻧﺑـــــﻲ ،وﺗﻧﺷـــــﻳط اﻟﺣرﻛـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ
وزﻳﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،وﺗﺣﺳﻳن ﻣﻳـــزان اﻟﻣـــدﻓوﻋﺎت ،ﻓـﺈن ﻟﻬـﺎ أﺛــــﺎرا ﺟﺗﻣﺎﻋﻳــــﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳــــﺔ
وﺳﻳﺎﺳــــﻳﺔ وﺑﻳﺋﻳــــﺔ ،ﻟــــذﻟك ﺗﺳــــﻌﻰ ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ اﻟــــﻰ ﺗﺟﻧــــب ﻣﻌﻳﻘــــﺎت اﻟﺗﺳـــــوﻳق
اﻟﺳـــــﻳﺎﺣﻲ ﻣـــــن أﺟـــــﻝ ﺗﻌظـــــﻳم أﺛﺎرﻫـــــﺎ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳـــــﺔ ،ﻣـــــن ﺧـــــﻼﻝ اﺳـــــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت
اﻟﺗﻧﻣﻳـــــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ،واﻟﺗﺳوﻳق اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ زﻳﺎدة واﺳﺗﻣرار اﻟﺗدﻓق اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ
إﻟﻳﻬﺎ.
كما ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل:
1.1ﻛوﻧﻬــــﺎ ﺗــــرﺗﺑط ﺑــــﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻠﺳــــطﻳﻧﻲ اﻟــــداﺧﻠﻲ اﻟــــذي ﻳﻌﺗﺑــــر ﻏﻧﻳــﺎ ﺑــــﺎﻟﻣراﻓق
اﻟﺳــــﻳﺎﺣﻳﺔ وﻟﻛــــن اﻻﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــــﺎ ﻟﻳﺳــــت ﺣﺳــــب اﻟﻣﺗوﻗــﻊ واﻟﻣــﺄﻣوﻝ ﻟــــذﻟك
ﻓــــﺈن ﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﺳـــوﻳق اﻟﺳـﻳﺎﺣﻲ ﻓـﻲ اﻷراﺿـﻲ
اﻟﻔﻠﺳـــطﻳﻧﻳﺔ ﺗﻌـــد ﺧطـــوة أوﻟـﻰ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت.
2.2ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ.
3.3ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﺭﻴﺤﺎ.
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ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :

ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ اهمية البحث ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ:
1.1تحديد ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎكل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﺭﻴﺤﺎ.
2.2مفهوم التنمية السياحية .
-33.3اســتعراض االهميــة الحضاريــة والثقافيــة للســياحة  ،وعوامــل الجــذب الســياحي
ومقوماته.
4.4اســتعراض العراقيــل االســرائلية التــي تقــف عقبــة امــام تحقيــق االســتثمار فــي
القطــاع الســياحي .
5.5ما هو دور وزارة السياحة في اعادة تاهيل وترميم المواقع االثرية والسياحية.
 6.6ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ اغنــاء ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ
ﻤﺠـﺎل التنميــة الســياحية .

ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :

ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ  :ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ بهــدف الترفيــه والثقافــة
واالطــاع علــى االماكــن الســياحية فــي العالــم.
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭضــاﺀ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺴﺎﺌﺢ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ()WTO, 1992
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ  :ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ اريحا ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺨﻁﻴﻁﻲ
ﻤﻌـﻴﻥ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫــﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻷﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻀﺒﻁ ﻫــﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻹﺒﻘﺎﺌﻪ ﻀﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻓﻲ ﻅــل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨـﻊ ﺤـــﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫــﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﻼل
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻊ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ (ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ) ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ
(ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ) ،ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻷﺠﻴـﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
(ﺍﻟﺯﻫــﺭﺍﻨﻲ. )2009 ،
ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ  :ﻫــﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻭﻷﻱ
ﺴـﺒﺏ ﻏﻴـﺭﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ سواء كان ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺒﻠﺩﻩ « ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ « ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺒﻠﺩ ﻏﻴـﺭ ﺒﻠـﺩﻩ “ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ « ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ  24ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻗﺎﺼﺩ ﻟﻠﺘﻨﺯﻩ (ﺴﺭﺤﺎﻥ. )1988 ،
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ :ﻫــﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻻﻓـــﺭﺍﺩ 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 :

ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ
ﻭﺭﻏﺒـﺎﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭﺘﺸﻤل كذلك ﺒﻌﺽ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﺜل :ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺩﺨﻭل
ﺠﺩﻴﺩﺓ،ﻭﺠﻤﻴﻊ اﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﻴﻥ كاﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻌـﺎﺕ
ﺍﻟﺴـﻴﺎﺤﻴﺔ  ،ﺍﻟﺘـــﺩﻓﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭكــةﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.كمــا ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻ 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 ﻷﻏـــﺭﺍﺽ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭﺤﺭكة ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ
ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺒﻁــﺭﻕ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ
ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( .ﻏﻨﻴﻡ ﻭﺴﻌﺩ)2003 ،

اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ:

ﺗﺑـــرز ﻫـــذﻩ اﻷﻫﻣﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻧﺗﺷـــﺎر ﺣﺿـــﺎرات وﺛﻘﺎﻓـــﺎت اﻟﺷـــﻌوب ﺑـــﻳن ﻣﺧﺗﻠـــف
اﻻﻗـــــﺎﻟﻳم ﻓـــــﻲ اﻟﻌـــــﺎﻟم وان اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺗﺑرز ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻋـــن
طرﻳـق زﻳـﺎدة ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺷـﻌوب ﺑﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟــﺑﻌض وﺗﻘوﻳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت وﺗﻘرﻳــب اﻟﻌﻼﻗــﺎت
وﺗﻘرﻳــب اﻟﻣﺳــﺎﻓﺎت ﺑــﻳن اﻟﺷــﻌوب وﺗــؤدي اﻟﺳــﻳﺎﺣﺔ اﻟــﻰ اﻟﺳــﻔر ﻓــﻲ اﻋﻣــﺎق ﺗــﺎرﻳﺦ
اﻟﺷــﻌوب اﻟﻘــدﻳم واﻟﺗﻌــرف ﻋﻠﻳــﻪ ﺑﺷــﻛﻝ اوﺳــﻊ واﻓﺿــﻝ ﻣﻣــﺎ ﻳــؤدي ذﻟــك اﻟــﻰ زﻳﺎدة
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ وﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻣن اﻻﻧدﺛﺎر واﻟﻧﺳﻳﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﻌوب ،ﻣﻣﺎ ﻳؤدي اﻟﻰ
زﻳـﺎدة اﻟﺗواﺻﻝ واﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﺷﻌوب(ﻏﻧﻳم ،وﺳﻌد ،1999 ،ص)22

دﻭر ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ :

ﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ 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 ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اكمــل
ﻭﺠﻪ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﻫــﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ.ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ
ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﺍﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺘﻨﺴﻴﻘﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸـــﺭﺓ ﻟﻠﺴـﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺩﻴﺭﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ،ﺒل ﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌـــﺩﻯ ﻭﺠـــﻭﺩ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 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 :

يجــب ﺃﻥ ﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺫﻫﻨﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁــﺭﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ
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
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺴـﻴﺎﺤﻲ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 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 ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ ﻭﺘﻐﻴـــﺭﺍ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ 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 ،ﺇﻻ 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
االحتــال ،اضافــة الــى عــدم الوعــي باهميــة االســتثمار فــي القطــاع الســياحي ،ويجــب
العمــل علــى تعميــق الوعــي باهميــة الســياحة بمــا فــي ذلــك تطويــر ثقافــة الســياحة ليــس
فقــط لــدى المســتثمر ولكــن لالنســان الفلســطيني بوجــه عــام ويجــب ايضــا خلــق بيئــة
ســياحية مناســبة وصديقــة للســائح ومــن جانــب اخــر يتعلــق بتطويــر المرافــق الســياحية
لتتــاءم 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
االقتصاديــة رغــم انــه اقلهــا تأثــرا ومصــادر التاثــر تكمــن فــي انحســار اعــداد الســياح
الوافديــن والداخليــن وعــادة فــي ظــروف االزمــات االقتصاديــة تصبــح الســياحة كمــا
لــو انهــا شــيء كمالــي ومــع توفــر المصــادر الماليــة لــدى النــاس دائمــا فانهــا ( النــاس)
تتراجــع عــن تنظيــم الرحــات الداخليــة والقيــام بالســياحة الداخليــة ,اذ ان تنميــة الســياحة
التــي هــي باالســاس طاقــة كامنــة وال تقــل باهميتهــا عــن الســياحة الخارجيــة باالضافــة
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الــى االهــداف االخــرى وهــي تعميــق معرفــة االنســان الفلســطيني باالماكــن والمســاهمة
فــي التنميــة االقتصاديــة الداخليــة مــن خــال المســاهمة فــي عمليــة تدويــر االقتصــاد
الداخلــي واالنعــاش االقتصــادي وتاتــي اهميــة الســياحة الداخليــة كونهــا تعــوض قليــا
عمــا تخســره الســياحة الدوليــة خــال حــدوث االزمــات الماليــة العالميــة وال بــد مــن تطوير
شــروط الســياحة الدوليــة مــن خــال تاهيــل مقاصــد ســياحية تتناســب مــع اذواق النــاس
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 خــال خلــق مقاصــد ســياحية تلبــي احتياجــات
الســياحة العائليــة والتعليميــة والطالبيــة ولوحــظ خــال الســنوات الماضيــة وجــود توجــه
لــدى شــعبنا بالتجــوال داخــل ارجــاء محافظــات الوطــن ســيما بعــد االنفــراج االمنــي
المحــدود الــذي طــرأ مؤخــرا علــى ذلــك وينشــط ذلــك بخاصــة خــال االعيــاد والعطــات
الرســمية وهنــاك مزيــد مــن الســياح يتنقلــون بيــن المــدن والمحافظــات بقصــد التعــرف
والتســوق باالضافــة الــى وجــود برامــج تشــجع فلســطينيي عــام  48لزيــارة محافظــات
الضفــة الغربيــة خصوصــا مــدن جنيــن وطولكــرم وقلقيليــة ونابلــس والخليــل وتنبــع اهميــة
الســياحة الطالبيــة والتــي تشــكل رافــدا رئيســيا فــي مواســم الزيــارات الطالبيــة وهنــاك
عشــرات االف الطــاب يــزورون المواقــع االثريــة والتاريخيــة ومناطــق االســتجمام ,امــا
الســياحة الداخليــة فــي رام اهلل فــان الــوزارة تشــجع ذلــك مــن خــال القيــام بمشــاريع
اعــادة تاهيــل وترميــم للمواقــع االثريــة كمواقــع جــذب ســياحي فعلــى ســبيل المثــال فــي
الســنوات االخيــرة تــم تاهيــل موقــع الشــيخ احمــد القطراوانــي الواقــع مــا بيــن بيرزيــت
– عطــارة كحديقــة اثريــة وتراثيــة تســتقبل الســياح خصوصــا الســياحة العائليــة وكذلــك
مناطــق جــرت اعــادة تاهيلهــا بهــدف جــذب الســياحة الداخليــة اليهــا منهــا عيــون دورا
القــرع وتــم تاهيــل مبــان تاريخيــة فــي مديتنــي رام اهلل والبيــرة وتاهيــل كنســية القديســة
مريــم بمدينــة البيــرة وتاهيــل متحــف رام اهلل وفتحــه للــزوار والــذي يعتبــر احــد المقاصــد
الرئيســية للســياحة الداخليــة الطالبيــة والــى جانــب ترميــم وتاهيــل العديــد مــن المواقــع
االثريــة فــي منطقــة رام اهلل وعــدد مــن المقامــات التاريخيــة وبالتعــاون مــع المؤسســات
غيــر الحكوميــة والبلديــات لتطويــر مســارات ســيايحة كالمســار الصوفــي وبالتعــاون مــع
مؤسســات الروزنــة والــذي يمتــد مــن بيرزيــت حتــى بيــت ريمــا وواد صريــدة كمســار
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
رام اهلل منهــا تأهيــل قلعــة راس ســمحان فــي قريــة رأس كركــر بمبــادرة مــن االهالــي
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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 خــال
سلســلة اجــراءات تهــدف الــى لفــت انتبــاه المســتثمرين الــى اهميــة االســتثمار فــي هــذا
المجــال المربــح باعتبــار ان الســياحة احــد القطاعــات الرئيســية غيــر المســتغلة بشــكل
عــام ويتأتــى هــذا الــدور مــن خــال مــا تقــوم بــه الــوزارة خــال المؤتمــرات التــي عقــدت
مــن اجــل تنميــة االســتثمار فــي فلســطين وفــي هــذه المؤتمــرات لفتــت الــوزارة االنتبــاه
الــى اهميــة االســتثمار الســياحي فــي البــاد وخصوصــا فــي القطــاع الفندقــي باالضافــة
الــى مجــاالت االســتثمار الخــاص فــي المرافــق الســياحية االخــرى وهنــاك سلســلة مــن
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 الثــاث 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 بــا 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 االحتــال الطويــل الــذي مــا زال
مســيطرا علــى االرض الفلســطينية وهــو معيــق لالســتثمار الســياحي انطالقــا مــن التعريف
البســيط للســياحة بانهــا التجــوال الحــر فاالحتــال يضــع معيقــات موضوعيــة امــام تنميــة
القطــاع الســياحي فــي فلســطين والتــي تبــدأ بالســيطرة علــى الحــدود مــع الــدول المجــاورة
والســيطرة علــى المعابــر والتدخــل المباشــر فــي الدخــول الحــر لالراضــي الفلســطينية
ثــم المعيقــات الداخليــة والتــي تمثلــت عبــر الســنوات الطويلــة لالحتــال عبــر سلســلة
اجــراءات وعوائــق منهــا سياســات االغــاق والحواجــز واغــاق تــام لمناطــق ومــدن
كمــا جــرى فــي فتــرة االنتفاضــة الثانيــة حيــث فــرض االغــاق المشــدد علــى العديــد مــن
المناطــق الفلســطينية وبخاصــة فــي محافظتــي نابلــس والخليــل حوصرتــا علــى مــدار
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 خــال
تخويفهــم وتحذيرهــم مــن دخــول االراضــي الفلســطينة رعــم هــذه االجــراءات بقيــت
الســياحة الفلســطينية صامــدة وهــو قطــاع تمــرس فــي اصعــب االوقــات ويمكــن القــول
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 تحــركاً ســياحياً 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 :
ً
أوال  :معوقات داخلية وتتمثل في النقاط التالية :
1.1نقص المرافق والخدمات التي تدعم حركة السياحة .
2.2نقــص رؤوس األمــوال الفلســطينية التــي تقــدم علــى مشــروعات اســتثمارية تخــدم
مجــال الســياحة بحكــم الظــروف المحيطــة والغيــر مشــجعة .
3.3نقــص مــواد البيئــة التــي تدعــم التنميــة واالقتصــاد الوطنــي  ،حيــث ال يتوافــر
فــي القطــاع مــوارد معينــة كالذهــب والحديــد وغيرهــا مــن المعــادن ذات القيمــة
االقتصاديــة باســتثناء بعــض اكتشــافات الغــاز الطبيعــي والــذي تســيطر عليــه
القــوات اإلســرائيلية .
4.4افتقــار المواطــن الفلســطيني للوعــي والثقافــة الســياحية ممــا أدى إلــى إهمــال
المناطــق الســياحية واألثريــة .
ثانياً  :معوقات خارجية  :وتتمثل في النقاط التالية :
1.1االحتــال اإلســرائيلي وآثــار ممارســاته علــى شــتى مجــاالت الحيــاة فــي قطــاع
غــزة بمــا فيهــا مجــال الســياحة وهــذه الممارســات تتمثــل فــي اإلغــاق الشــامل
للمناطــق الفلســطينية والتحكــم فــي المعابــر باإلضافــة إلــى هــدم كل عوامــل
االســتقرار واألمــن ممــا أثــر ســلباً علــى حركــة الســياحة وحريــة التصــرف مــع
المقومــات الســياحية المتوفــرة .
2.2نقــص رؤوس األمــوال الخارجيــة المســتثمرة التــي تدعــم قطاعــات التنميــة
والتطويــر وذلــك بســبب الوضــع الغيــر مســتقر فــي القطــاع ..
بالرغــم مــن هــذه المعوقــات فإنــه البــد مــن العمــل علــى وضــع خطــة لتنميــة القطــاع
الســياحي فــي فلســطين وخصوصــاً فــي قطــاع غــزة وبالتحديــد تنميــة ســاحل قطــاع غــزة
ســياحياً  .وهــذا مــا ســيتم دراســته خــال فصــول الدراســة .
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ماهو دور الوزارة في اعادة تأهيل وترميم المواقع االثرية والسياحية؟
علــى مــدار  15ســنة ماضيــة مــن عمــل الــوزارة قامــت بتنفيــذ برنامــج ضخــم لتاهيــل
وترميــم للمواقــع االثريــة وتاهليهــا كمصــدر جــذب ســياحي مثــل الحدائــق االثريــة وفــي
هــذا االطــار نفــذت الــوزارة اعمــاال تزيــد عــن  200موقــع اثــري وتراثــي فــي الضفــة
الغربيــة وغــزة وشــملت اعمــال ترميــم وتاهيــل مبــان تاريخيــة وترميــم وتاهيــل مواقــع
اثريــة وكذلــك اجــراء الدراســات الالزمــة خصوصــا فــي مجــال ادارة المواقــع االثريــة
والســياحية ،الــى جانــب تطويــر برامــج ترويجيــة للمواقــع ومنهــا علــى ســبيل المثــال
اعــادة تاهيــل وترميــم مواقــع فــي اريحــا كموقــع تــل الســلطان فــي اريحــا القديمــة ومــن
خــال برنامــج تعــاون مــا بيــن دائــرة االثــار الفلســطينية وجامعــة رومــا وايضــا تــم اعــادة
ترميــم موقــع قصــر هشــام الــذي كان مهجــورا فــي ســنوات االحتــال واصبــح اهــم موقــع
اثــري لجــذب الســياحة وبخاصــة الداخليــة وقــد جــرت اعمــال ترميــم وتاهيــل فــي الموقــع
التاريخــي بالتعــاون مــع العديــد مــن الجهــات الدوليــة وعلــى راســها منظمــة اليونســكو
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
والعديــد مــن المؤسســات المحليــة العاملــة فــي المجــال ,كمــا تــم انجــاز برنامــج طمــوح
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 خــال تعزيــز الجــذب للحركــة الســياحية.

النتائج 		:

ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
1.1اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧﻝ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﻸﺳـر اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ ﻳﻘﻠـﻝ ﻣـن ﻣﻌـدﻻت ﻗﻳـﺎم اﻷﺳـرة
ﺑﺄﻧﺷـطﺔ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ داﺧﻠﻳﺔ.
2.2إن ارﺗﻔــﺎع ﺗﻛــﺎﻟﻳف اﻟﺳــﻳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ ارﺗﻔــﺎع ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣواﺻــﻼت ﻳﺣــد
ﻣــن ﻧﻣــو وﺗطــور اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
3.3إن وﺟـــود اﻷﻣـــن اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻳﺳـﺎﻫــم ﻓـﻲ ﻧﺷــــر اﻟطﻣﺄﻧﻳﻧـﺔ وﻳﺳـﺎﻫــم ﻓــــﻲ ﺗطـــوﻳر
اﻟﺳـﻳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳــــﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
4.4إن اﻟﺣواﺟز واﻻﻏﻼﻗﺎت اﻻﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﺗﻌطﻝ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
5.5إن اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻌﺗدﻝ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ﻳﻣﺛﻝ ﻋﺎﻣﻝ ﺟذب ﺳﻳﺎﺣﻲ للسائحين.
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اﻟﺗوﺻﻳﺎت:

ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 1.1ﺿـــــرورة ﺳـــــﻌﻲ اﻟﺳـــــﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳـــــطﻳﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌـــــﺎون ﻣـــﻊ ﻣﻛﺎﺗـــــب اﻟﺳـــﻳﺎﺣﺔ
ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻌرﻳـــــف ﺑﻣﻘوﻣـــــﺎت اﻟﺟذب اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗطــوﻳرﻫﺎ.
 2.2ﺿــرورة وﺟــود ﻣﻧظﻣــﺎت داﻋﻣــﺔ وﻣﺣﻔــزة ﻟﻠﺳــﻳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻷراﺿــﻲ
اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ ﺗﻘــوم ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟذب اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
 3.3ﺿــــرورة ﺗوﻋﻳــــﺔ اﻟﻣــــواطﻧﻳن ﺑﺄﻫﻣﻳــــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻣﻘوﻣــــﺎت اﻟﺟــــذب
اﻟﺳــﻳﺎﺣﻲ ﻓــﻲ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻧظﺎﻓﺗﻬﺎ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ
ﻣن اﻻﺗﻼف.
4.4ﺿرورة ﻗﻳﺎم ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻣراﻓق اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻟﺟذب اﻟﻌﺎﺋﻼت
واﻻطﻔﺎﻝ
 5.5ﺿـــــرورة ﺗﺧﺻـــﻳص ﺣـــﺎﻓﻼت ﻓـــﻲ اﻟﻣـــــدن واﻟﻘـــــرى ﻟﻧﻘـــــﻝ اﻟﻣـــــواطﻧﻳن
ﺑﺎﺳـــــﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟـــــﺔ ﻟﻣﻧـــﺎطــق اﻟﺟذب اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ
ﻓﻲ ظــﻝ ارﺗﻔﺎع أﺟور اﻟﻣواﺻﻼت .
6.6ﺿـــرورة اﻻﻫﺗﻣــــﺎم ﺑــــﺎﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗـﻲ ﻓﻳﻬــﺎ ﻣراﻓــــق ﺳـﻳﺎﺣﻳﺔ
ﻣﺛــــﻝ ﺗﻌﺑﻳــــد اﻟطــــرق وﻣد ﺷﺑﻛﺎت اﺗﺻﺎﻻت وﻛﻬرﺑﺎء إﻟﻰ ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ .
7.7ﺿـــــرورة أن ﺗﻛـــــون أﺳـــــﻌﺎر اﻟﺳـــــﻠﻊ اﻟﺳـــــﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓـــــﻲ اﻷﻣـــــﺎﻛن اﻟﺳـــﻳﺎﺣﻳﺔ
ﻣﻌﻘوﻟـــــﺔ وﻓـــــﻲ ﻣﺗﻧـــــﺎوﻝ اﻟﺳﺎﺋﺣﻳن .
8.8ﺿرورة ﺗوﻓﻳر اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطــق اﻟﺗﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻣراﻓق ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺳطﻳن .
9.9ﺿرورة ﻓﺿﺢ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻻﺳراﺋﻳﻠﻲ ﺣوﻝ ﺳـوء ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻻﺣـﺗﻼﻝ
ﻟﻠﺳـﻳﺎح وﺗـــدﻣﻳرﻩ المنهجــي لالثــار وﺳرﻗﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
1010ﺿــــرورة وﺟــــود ﺗﺧﺻــــص ﻟﻼرﺷــــﺎد اﻟﺳــــﻳﺎﺣﻲ ﻓــــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــــﺎت واﻟﻛﻠﻳــﺎت
اﻟﻔﻠﺳــــطﻳﻧﻳﺔ ﻗــﺎدرﻋﻠــــﻰ ﺗﺧرﻳﺞ ﻣرﺷدﻳن ﺳﻳﺎﺣﻳﻳن ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘطﺎع
اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ
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الخصائص المناخية لمدينة أريحا
إعداد :
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أ .مصطفى راشد محمد جرار
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والبروفيسور محمد سعيد قروق
و أ.د عبد المالك السلوي(.)3

 - 1طالب دكتوراه بجامعة الحسن الثاين املحمدية – الدار البيضاء اململكة املغربية ،تخصص التغريات املناخية والتنمية املستدامة.
 - 2أســتاذ علــم املنــاخ بجامعــة الحســن الثــاين املحمديــة – الــدار البيضــاء اململكــة املغربيــة ،واملســؤول عــن وحــدة بحــث وتكويــن دكتــوراه
املنــاخ والتنميــة املســتدامة.
 - 3أستاذ علم املناخ بجامعة الحسن الثاين املحمدية – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية .اململكة املغربية.
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الملخص:

متيــزت مدينــة أريحــا بخصائــص مناخيــة مختلفــة عــن باقــي مــدن وأقاليــم
الضفــة الغربيــة بشــكل خــاص ،وفلســطني بشــكل عــام وهــذا التميــز الناتــج عــن
املوضــع املــكاين ألريحــا وموقعهــا الجغــرايف املتميزيــن ،ونتيجــة لذلــك أصبحــت
منطقــة أريحــا ذات منــاخ جــاف تعــاين فيــه املدينــة مــن شــح التســاقطات املطريــة
وارتفــاع درجــات الح ـرارة األمــر الــذي انعكــس عــى مختلــف املظاهــر الطبيعيــة
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 ثالثــة محاور رئيســة ،حيــث تناول
املحــور األول أهــم الخصائــص الطبيعيــة ملنطقــة أريحــا :كاملوقــع والطبوغرافيــا .أمــا
املحــور الثــاين فتنــاول العنــارص املناخيــة الحراريــة وهــي :اإلشــعاع الشــميس بأنواعــه
الرئيســية ( الــكيل ،املنتــر ،املبــارش،و اإلشــعاع الشــميس يف قمــة الغــاف الجــوي)،
ومعــدالت الح ـرارة ومتوســطاتها العظمــى والصغــرى ،وكذلــك متوســطات كل مــن
الضغــط الجــوي والريــاح.
وأمــا املحــور الثالــث فقــد تنــاول عنــارص املنــاخ الرطوبيــة وهــي :األمطــار
ومتوســطات األيــام املطــرة ،ح ـرارة نقطــة النــدى ،الرطوبــة النســبية والتبخــر ،وكان
مــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث:
•أظهــرت الدراســة أن هنــاك انخفاضــا نســبيا لإلشــعاع الشــميس الــكيل واإلشــعاع
الشــميس املبــارش يف محطــة أريحــا مقارنــة مبحطــة مدينــة جنــن ،ويف املقابــل
هنــاك إرتفــاع نســبي لإلشــعاع الشــميس املنتــر واإلشــعاع الشــميس قمــة
الغــاف الجــوي يف أريحــا مقارنــة مبحطــة مدينــة جنــن.
•إرتفــاع درجــات الحــرارة يف أريحــا بشــكل ملحــوظ جــدا عــن باقــي الضفــة
الغربيــة ،وكذلــك متيــزت أريحــا بشــذوذات حراريــة موجبــة مــا يــدل عــى
إرتفــاع درجــات الحــرارة فيهــا.
•االنخفــاض الكبــر جــدا يف متوســطات األمطــار يف أريحــا والتــي تقــل عــن
140ملــم ســنويا وهــي كميــة قليلــة جــدا ليــس لهــا قيمــة مناخيــة فعليــة
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 والبرشيــة 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
املجهــود الكبــر مــن جانــب اخرتاعاتــه يف التكيــف والتأقلــم مــع الحالــة الجويــة
ســواء عــى مســتوى حيــاة اإلنســان وصحتــه أو عــى مســتوى أنشــطته املختلفــة
وعــى رأســها الزراعــة والصناعــة والنقــل إىل غــر ذلــك .
وعــادة تتــم الدراســات املناخيــة بجمــع البيانــات الرصديــة مــن املحطــات
املخصصــة لهــذا الغــرض مــن أجــل توفــر قاعــدة بيانــات مناخيــة يتــم تحليلهــا
ودراســتها بشــكل تفصيــي يكــون نتيجتهــا التعــرف عــى أهــم الخصائــص املناخيــة
التــي يتميــز بهــا اإلقليــم قصــد الدراســة ،ويف هــذا البحــث تــم جمــع البيانــات
املناخيــة عــن أريحــا مــن مصــادر رصديــة مختلفــة لجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن
البيانــات املناخيــة املتنوعــة للتعــرف عــى الخصائــص املناخيــة ملعظــم عنــارص املنــاخ
والطقــس ألن ذلــك يشــكل قاعــدة بيانــات مناخيــة يســتفيد منهــا كثــر القطاعــات
واملجــاالت الحياتيــة املختلفــة ســواء يف مجــال توفــر امليــاه أو الزراعــة أو مامرســة
الحيــاة اليوميــة بشــكل عــام أو يف مجــال األنشــطة البرشيــة األخــرى عــاوة عــى
تأثــر تلــك العنــارص املناخيــة عــى مظاهــر الحيــاة الطبيعيــة األخــرى كالرتبــة وامليــاه
والنبــات الطبيعــي.
وبعــد معرفــة الخصائــص املناخيــة العامــة الحاليــة لعنــارص املنــاخ يف منطقــة
الدراســة ،ميكــن بنــاء دراســات أخــرى يف مجــال التوقــع والتنبــؤ املناخــي ملنــاخ
أريحــا يف املســتقبل ألن ذلــك يعتــر أساســا عنــد وضــع أو مناقشــة الخطــط التنمويــة
املســتقبلية للميــاه والزراعــة واألمــن الغــذايئ واألمــن املــايئ عــى وجــه الخصــوص،
لذلــك ركــزت هــذه الدراســة عــى تحليــل عنــارص املنــاخ يف أريحــا إلعطــاء صــورة
واضحــة وتفصيليــة عــن املنــاخ الســائد فيهــا.
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مشكلة الدراسة:

تكمــن مشــكلة الدراســة يف البحــث عــن أهــم الخصائــص املناخيــة التــي تتميــز
بهــا أريحــا عــن غريهــا مــن مناطــق الضفــة الغربيــة فموضــع أريحــا مبنطقــة الغــور
وموقعهــا الجغ ـرايف يف الجهــة الرشقيــة مــن الضفــة الغربيــة رشقــي جبالهــا ،األمــر
الــذي أكســب مدينــة أريحــا وضعيــة مناخيــة مختلفــة  ،لــذا يركــز هــذا البحــث عــى
معظــم الخصائــص املناخيــة ملدينــة أريحــا إلب ـراز الحالــة املناخيــة الســائدة فيهــا،
وذلــك مــن خــال دراســة عنــارص املنــاخ والطقــس ومقارنتهــا ببعــض مناطــق الضفــة
الغربيــة كل ذلــك للتعــرف عــى الحالــة الجويــة التــي تتميــز بهــا أريحــا.

منهج الدراسة:

اعتمــدت هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي يف دراســة البيانــات
املناخيــة وتحليلهــا بإســتخدام الربنامــج اإلحصــايئ Excelمــن أجــل توضيــح كل
الخصائــص املناخيــة لــكل عنــر مناخــي عــى حــده ،مــع توضيــح العوامــل املؤثــرة
يف تلــك الخصائــص.

أسئلة الدراسة:

1.1ما هي أهم الخصائص املناخية التي يتميز بها مناخ مدينة أريحا.؟
2.2ما هي الخصائص املناخية لإلشعاع الشميس يف أريحا؟
3.3ما هي الخصائص املناخية للحرارة يف أريحا؟
4.4ما هي الخصائص املناخية لألمطار يف أريحا؟
5.5مــا هــي الخصائــص املناخيــة لــكل مــن الريــاح الضغــط الجــوي ،الرطوبــة
النســبية ،نقطــة النــدى ،التبخــر يف أريحــا؟

أهداف الدراسة:

تتلخص أهداف هذه الدراسة عىل النحو التايل:
1.1التعرف عىل الخصائص املناخية التي يتميز بها مناخ مدينة أريحا.
2.2الكشف عن الخصائص املناخية لإلشعاع الشميس يف أريحا.
3.3التعرف عىل الخصائص املناخية للحرارة يف أريحا.
4.4التعرف عىل الخصائص املناخية لألمطار يف أريحا.
5.5معرفــة الخصائــص املناخيــة لــكل مــن :الريــاح ،الضغــط الجــوي ،حـرارة نقطــة
النــدى ،الرطوبــة النســبية ،التبخــر يف أريحــا.
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بيانات الدراسة:

تــم اإلعتــاد يف هــذه الدراســة عــى مــا يتوفــر مــن بيانــات مناخيــة لبعــض
عنــارص املنــاخ مــن دائــرة األرصــاد الجويــة الفلســطينية عــن محطــة مدينــة أريحــا،
وســد النقــص يف البعــض اآلخــر مــن بيانــات األقــار الصناعيــة املتوفــرة عــى موقــع
وكالــة ناســا الفضائيــة ،إضافــة إىل حســاب الباحــث.

حدود الدراسة المكانية:

محطــة أرصــاد أريحــا التــي تقــع فلكيــا عــى خــط طــول  35.27رشقــا وعــى دائرة
عــرض  31.51شــاال كــا وتقــع عــى ارتفــاع  260-تحــت مســتوى ســطح البحر.

حدود الدراسة الزمانية:

البيانــات املناخيــة التــي مصدرهــا األرصــاد الفلســطينية تقريبــا متتــد يف املتوســط
مــن  2011- 1974م  ،أمــا البيانــات التــي مصدرهــا األقــار الصناعيــة حســب موقــع
وكالــة ناســا فهــي متتــد مــن 2005-1983م.

المحور األول :الخصائص الطبيعية ألريحا:
الموقع :

تقــع مدينــة أريحــا يف الطــرف الغــريب لغــور األردن قريبــة مــن الحافــة الجبليــة
لــوادي األردن اإلنهدامــي منهــا إىل نهــر األردن أي تقــع عنــد خــط اإلنقطــاع بــن
البيئــة الجبليــة يف الغــرب والبيئــة الغوريــة يف الــرق( ،)1وتقــع املدينــة يف غــور األردن
كــا هــو واضــح يف الخريطــة رقــم ( )1عــى بعــد 7كــم غــريب نهــر األردن و10كــم
شــال البحــر امليــت و35كــم إىل الــرق مــن مدينــة القــدس  ،وتبلــغ مســاحة
املحافظــة كاملــة نحــو 544كــم ،2وأريحــا واحــة خ ـراء واســعة وســط الصح ـراء
تشــتهر بأراضيهــا املنبســطة التــي تــزرع بجميــع أنــواع الفواكــه والخــروات واســم
املدينــة (يريحــو) والــذي يعنــي عنــد الكنعانيــن مدينــة القمــر (.)2
 - 1عبدالحق ،جامل عبداللطيف ،2009 ،توزيع وتخطيط الخدمات واملرافق السياحية يف مدينة أريحا ،رسالة ماجستري النجاح ،ص 56
 - 2وزارة السياحة ،يف ربوع فلسطني ،دليل سياحي للمدارس،
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خريطة رقم (  )1موقع مدينة أريحا

املصدر :النجوم ،محمد حسني ،2003 ،تقييم استعامالت األرض يف مدينة أريحا ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
النجاح الوطنية ،ص

الطبوغرافية:

تنحــدر محافظــة أريحــا مــن الســفوح الرشقيــة مــن إرتفــاع 350م فــوق ســطح
البحــر إىل أدىن إنخفــاض لهــا جنوبــا باتجــاه البحــر امليــت لتصــل نحــو 370م تحــت
مســتوى ســطح البحــر( ،)1بينــا تقــع املدينــة إىل الجنــوب الرشقــي مــن جبــل قرنطــل
الــذي يعتــر بدايــة للمرتفعــات الجبليــة الرشقيــة املمتــدة بالضفــة الغربيــة ويبلــغ
ارتفاعــه حــوايل 100م فــوق مســتوى ســطح البحــر( ،)2وميــر عــر محافظــة أريحــا ســتة
وديــان رئيســية هــي :وادي املالــح( املالحــة) ووادي القلــط ووادي العوجــا ووادي
 - 1حاليقة ،وليد ،التميز البيئي ملنطقة أريحا.
 - 2عبدالحق ،جامل عبداللطيف ،2009 ،مرجع سابق ،ص 59
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النويعمــة ووادي أبــو عبيــدة ووادي الغـزال ،واملنطقــة غنيــة بالعيــون الغزيــرة التــي
تــروي األرايض أهمهــا :عــن الســلطان ،عــن الديــوك ،عــن النويعمــة ،عــن العوجــا،
عــن القلــط.
الحياة النباتية والحيوانية:
ينترش يف منطقة أريحا أربع من البيئات النباتية الطبيعية والربية وهي (:)1
1.1منطقــة النبــي مــوىس وتقــع إىل الجنــوب الغــريب مــن مدينــة أريحــا تعيــش فيهــا
نباتــات الســفوح الرشقيــة إضافــة إىل العديــد مــن االعشــاب والقرنيــات الربيــة.
2.2وادي حجلــة ويقــع رشق مدينــة أريحــا قــرب الحــدود األردنيــة ويعــد واحــة
غنيــة بالنباتــات والحيوانــات الربيــة كالغــزالن األرانــب الربيــة.
3.3وادي العوجا ويعق إىل الشامل من أريحا.
4.4عــن الســلطان ونظـرا لوجــود امليــاه املتدفقــة بشــكل دائــم أدى ذلــك إىل إزدهار
الحيايــة النباتيــة والربية.
بشــكل عــام تتشــابه نباتــات منطقــة أريحــا مــع نباتــات الســفانا اإلفريقيــة التــي
تعيــش يف الســودان والنباتــات الصحراويــة التــي تعيــش يف الواحــات ،وتنتــر يف
مراعــي أريحــا املمتــدة مــن جنــوب املدينــة باتجــاه البحــر امليــت نباتــات شــبيه
بالســفانا.
أمــا الحيوانيــة الربيــة تعتــر الســفوح الرشقيــة ومنطقــة األغــوار مناطــق هامــة
لعيــش الطيــور ،وتعــد أريحــا والفشــخة والعوجــا ووادي القلــط موطنــا هامــا للعديــد
مــن الطيــور والحيوانــات الربيــة لوجــود امليــاه و األشــجار املناســبة لعيشــها ،كــا يعترب
وادي القلــط محميــة طبيعيــة تحتــوي عــى مختلــف الحيوانــات والطيــور الربيــة.

التربة:

ينتــر يف منطقــة أريحــا العديــد مــن الــرب وميكــن دراســة أشــهر أنواعهــا عــى
النحــو اآليت(:)2
1.1الرتبــة البنيــة الجافــة الحجريــة واللويســية البنيــة الجافــة :تتواجــد هــذه الرتبــة
 - 1حاليقة ،وليد ،مرجع سابق ،ص6
 - 2أبــو ريــدة ،لــؤي محمــود ،2008 ،أمنــاط االســتغالل الزراعــي يف محافظــة أريحــا  .2008 – 1970رســالة ماجســتري .جامعــة النجــاح الوطنيــة،
ص  – 18ص20
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فــوق قمــم التــال والهضــاب وعنــد أقــدام املنحــدرات الجبليــة وتعتــر هــذه
الــرب ذات غطــاء نبــايت قليــل وغــر صالحــة للزراعــة ،تتوضــع هــذه الرتبــة
فــوق املنحــدرات الغربيــة واملناطــق الغربيــة املرتفعــة.
2.2الرتبــة الحجريــة وتربــة الترشوزيــم الرســوبية :تنتــر هــذه الرتبــة عىل الســفوح
الجبليــة شــديدة االنحــدار ومتوســطة االنحــدار يف املناطــق املمتــدة مــن مخيــم
عقبــة جــر إىل جنــويب النويعمــة وهــي تربــة صالحــة للزراعــة.
3.3تربــة الرندزينــا (الجرييــة) :تحتــوي هــذه الرتبــة عــى طبقــة دباليــة ســطحية
رقيقــة رسيعــة الــزوال ولــون الرتبــة رمــادي باهــت ويف بعــض األحيــان يكــون
لونهــا بنــي مائــل إىل الرمــادي ،وهــي ذات محتــوى كلــي عــايل ومحتــوى
عضــوي منخفــض وتنتــر يف املناطــق املطلــة عــى منطقــة أريحــا.
4.4تربــة اللويــس تشــوريزم :تنتــر يف مناطــق النويعمــة وشــال العوجــا وإىل
الشــال مــن مخيــم عقبــة جــر وتتواجــد فــوق الســهول املرتفعــة وعــى
املرتفعــات متوســطة االنحــدار وهــي تربــة غنيــة بالنبــات الطبيعــي وتــزرع فيهــا
املحاصيــل البعليــة.
5.5الرتبــة الحصويــة :تنتــر يف األرايض الرديئــة عــى امتــداد مصاطــب الجــروف
حيــث تنمــو بعــض الشــجريات الطبيعيــة وتعــد املنطقــة مراعــي طبيعيــة.

المحور الثاني :خصائص عناصر المناخ الحرارية :
أوال :اإلشعاع الشمسي :Solar Radiation

يقصــد بــه مجموعــة اإلشــعاعات األثرييــة التــي مصدرهــا الشــمس و تعــد املصــدر
الرئيــي للطاقــة يف الغــاف الجــوي ويســهم اإلشــعاع الشــميس 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
الغــاف الجــوي نتيجــة التفــاوت يف وفــرة الطاقــة الشمســية مــن مــكان آلخــر( ،)1
لذلــك ســيتم هنــا دراســة تأثــر كل عامــل عــى حــده عــى كميــة اإلشــعاع الشــميس
التــي تصــل إىل أريحــا وهــي كالتــايل:

 - 1جودة ،جودة حسنني ،2004،الجغرافيا املناخية والحيوية ،طبعة جديدة ،دار املعرفة الجامعية .مرص ،ص 70
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أ  -فترة السطوع النظرية والفعلية للشمس:

هــي الفــرة التــي تبقــى فيهــا الشــمس ســاطعة وظاهــرة للراصــد خــال النهــار
مــن رشوق الشــمس إىل غروبهــا وتقــاس بعــدد مــن الســاعات(،) 1وهنــا يجــب أن
منيــز بــن نوعــن مــن ف ـرات الســطوع ،األوىل فــرة الســطوع النظريــة وهــي املــدة
املحصــورة بــن رشوق الشــمس وغروبهــا ،وفــرة الســطوع الفعليــة هــي التي يشــاهد
فيهــا قــرص الشــمس أثنــاء فــرة الســطوع كــا ذكــر أعــاه(  ،)2لذلــك ال ترتبــط فــرة
الســطوع الفعليــة بطــول النهــار أو قــره فقــد يكــون النهــار طويــل ولكــن الســاء
قــد تكــون ملبــدة بالغيــوم فتكــون فــرة الســطوع الفعليــة قليلــة أو قــد يكــون
العكــس(.) 3
الشهر
فترة السطوع النظرية
في أريحا
فترة السطوع النظرية
جنين
فترة السطوع الفعلية
في أريحا

يناير

جدول رقم ( )1ساعات السطوع الفعلية والنظرية يف محطة أريحا

فبراير مارس

ابريل

مايو

يونيو

يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

10.1 10.6 11.4 12.3 13.2 13.9 14.1 13.7 12.9 11.9 11.1 10.3
10.3

11

5.8

6.4

14.2 13.8 12.9 11.9
7.7

14

10.5 11.4 12.4 13.3

10

7.2

5.9

8.4 10.1 11.3 11.7 11.2 10.4 8.8

املصدر :بيانات فرتة السطوع النظرية موقع وكالة ناسا  /أما بيانات السطوع الفعلية من األرصاد الفلسطينية

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )1أن ســاعات النهــار النظريــة يف أريحــا ال تختلــف
كثـرا عــن محطــة جنــن وهــذا يعنــي التشــابه الكبــر بــن ســاعات النهــار النظريــة
بســبب تشــابه دوائــر العــرض التــي تقــع عليهــا ،وأمــا بالنســبة لســاعات ســطوع
الشــمس الفعليــة فيالحــظ مــن الجــدول الســابق اختــاف الســطوع الفعــي يف محطة
أريحــا حســب شــهور الســنة وذلــك اســتجابة لحركــة الشــمس الظاهريــة وتعاقــب
الفصــول ،وبلغــت أدىن ســاعات الســطوع الشــميس يف شــهري ديســمرب وينايــر فــرة
االنقــاب الشــتوي ويف املقابــل كانــت أعــى ســاعات الســطوع يف شــهري يونيــو
ويوليــو فــرة االنقــاب الصيفــي.
وعنــد مقارنــة املتوســط الســنوي لســاعات الســطوع الفعليــة يف محطــة أريحــا
البالغــة مــع ســاعات الســطوع الفعليــة يف محطــة مدينــة جنــن والبالغــة نحــو 8.1
 - 1الســبيعي ،ســليامن يحيــى ســليامن ،2007 ،االعتبــارات املناخيــة يف التخطيــط العمـراين مبدينــة غــات -دراســة يف املنــاخ التطبيقــي ،رســالة
ماجســتري غــر منشــورة جامعــة  7أكتوبــر مرصاتــه ليبيــا ،ص 65
 - 2بدوي ،هشام داود صدقي ،2007 ،مرجع سابق  ،ص35
 - 3رسالة اإلشعاع و الرياح مبرص ص 13
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ســاعة/يوم وهــذا يشــر إىل ارتفــاع املتوســط الســنوي يف مدينــة أريحــا لوقوعهــا
ضمــن النطــاق الجــاف الــذي ميتــاز بصفــاء الجــو نوعــا مــا.

ب -زاوية سقوط األشعة:

تتبايــن كميــة اإلشــعاع الشــميس الواصــل إىل ســطح األرض مــن حيــث درجــة
ميــل األشــعة واملســاحة التــي تغطيهــا األشــعة الشمســية حســب زاويــة ســقوط
األشــعة الشمســية عــى دوائــر العــرض املختلفــة (,)1أي أن دوائــر العــرض هــي
التــي تحــدد زاويــة ســقوط أشــعة الشــمس و طــول النهــار ومــا يرتتــب عليهــا يف
تحديــد املنــاخ الشــميس ألي منطقــة عــى ســطح األرض (  ،)2ويقصــد بطــول النهــار
الفــرة التــي تســتلم بهــا األرض اإلشــعاع الشــميس وتعتمــد طــول هــذه الفــرة عــى
دورة األرض حــول فلكهــا و مــا يتعــرض لــه املوقــع بالنســبة لدوائــر العــرض مــن
اإلشــعاع الشــميس خــال الســنة ،كــا وتتأثــر ســاعات ســطوع الشــمس النظريــة يف
حركــة الشــمس الظاهريــة بــن املداريــن ويؤثــر التبايــن املــكاين و الزمــاين و ســاعات
الســطوع يف اختــاف كميــة اإلشــعاع املســتلمة( .)3
جدول رقم (  )2زاوية سقوط األشعة و ميالنها يف محطات جنني وأريحا والخليل
/22ديسمرب
9/23و3/21
/21يونيو
فرتة تعامد الشمس
املحطة درجة العرض زاوية السقوط زاوية امليالن زاوية السقوط زاوية امليالن زاوية السقوط زاوية امليالن
55.18
34.82
32.28
58.12
8.58
81.42
32.28
جنني
54.41
35.59
31.51
58.49
8.21
81.79
31.51
أريحا
54.22
35.78
31.32
58.28
8.02
81.98
31.32
الخليل
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 الزاويتــن يســاوي  90درجــة،
 - 1رشف ،محمد ابراهيم ,2008 ،جغرافية املناخ والبيئة  ،دار املعرفة الجامعية  ،االسكندرية  ،مرص ،ص 50
 - 2عبــد الرحــمن ،حســن يونــس حســن .2009 ،اإلشــعاع الشــميس والريــاح كمصــادر للطاقــة الجديــدة واملتجــددة يف مــر -دراســة يف املنــاخ
التطبيقــي .رســالة ماجســتري .ص3 :
 - 3الجبــوري ،عبــد اللــه خلــف صالــح. 2002،تحليــل جغــرايف لعنــارص املنــاخ وبعــض الظواهــر الجويــة يف محافظــة صــاح الدين.رســالة
ماجســتري ،جامعــة تكريــت العــراق.ص9 :
 - 4لحساب زاوية سقوط األشعة ودرجة ميالنها قام الباحث باستخدام املعادالت التالية ( :عليان ،عليان)2009 ،
أ -إذا كانت الشمس عمودية عىل مدار الرسطان يكون خط عرض املكان يساوي زاوية ميالن الشمس عن العمودية 23.5 +
ب -إذا كانت الشمس عمودية عىل مدار الجدي يكون خط عرض املكان يساوي زاوية ميالن األشعة – 23.5
ج -إذا كانت الشمس عمودية عىل خط االستواء فيكون خط عرض املكان يساوي زاوية ميالن األشعة.
 -تحسب زاوية سقوط األشعة بطرح زاوية سقوط درجة امليالن الشمسية عن األشعة العمودية  90درجة
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ولذلــك تختلــف كميــة اإلشــعاع مــن مــكان إىل آخــر نتيجــة اختــاف زاويــة ســقوط
األشــعة فــإن األشــعة التــي تســقط بزاويــة  60درجــة يصــل منهــا  0.9مــن 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 (  )2أن أكــر قيــم لزاويــة ميــان األشــعة هــي يف فــرة
االنقــاب الشــتوي /22ديســمرب وهــي زوايــا متشــابهة للمحطــات الثــاث إال أنهــا
تقــل مــن الشــال نحــو الجنــوب ،وبلغــت أقــل قيــم لزاويــة ميــان األشــعة يف فــرة
االنقــاب الصيفــي  / 21يونيــو وهنــا أيضــا تقــل زوايــا امليــان كلــا اتجهنــا جنوبــا،
أمــا يف فــرة االعتدالــن الربيعــي  /21مــارس و الخريفــي  / 23ســبتمرب فهــي تعــد
مرحلــة انتقاليــة تتطابــق فيهــا زوايــا امليــان مــع دوائــر العــرض ملحطــات جنــن
أريحــا والخليــل.
ويتبــن مــا ســبق أن محطــة الخليــل كانــت زاويــة ســقوط األشــعة عليهــا أكــر
مــن زاويــة الســقوط عــى محطتــي أريحــا وجنــن وكذلــك زاويــة ســقوط األشــعة
عــى محطــة أريحــا أكــر مــن زاويــة ســقوط األشــعة عــى محطــة جنــن وذلــك
لوقوعهــا جنــوب محطــة جنــن.

ج -الغيوم ( السحب): Cloud

يقصــد بهــا قطـرات املــاء الصغــرة أو البلــورات الثلجيــة املعلقــة بالهــواء تتكتــل
عــى بعضهــا مكونــة أشــكال مختلفــة ميكــن رؤيتهــا ،والغيــوم تعــر عــن حالــة
الطقــس فمــن أراد معرفــة حالــة الطقــس ليــوم غــد عليــه أن ينظــر إىل الغيــوم وأن
يعــرف تغرياتهــا(،)2
الشتاء
52.03

جدول رقم ( )3نسبة الغيوم الفصلية والسنوية يف أريحا

الربيع
46.93

الصيف
15.7

الخريف
30.4

املتوسط السنوي
36.2

املصدر :وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg
 - 1عليان ،عليان،2009 ،املوازنة املائية املناخية يف الضفة الغربية .رسالة دكتوراه غري منشورة جامعة العامل األمريكية  ،ص56 :
 - 2السامرايئ ،قيص عبد املجيد ،2008 ،مرجع سابق ،ص223
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يتبــن مــن الجــدول رقــم ( )3أن املعــدل الســنوي للتغييــم يف أريحــا قليــل بلــغ
نحــو  %36.2بينــا بلــغ املتوســط الســنوي للتغييــم يف محطــة جنــن نحــو %43.7
وذلــك بســبب وقــوع األخــرة ضمــن املنــاخ الرطــب وأريحــا ضمــن اإلقليــم الجــاف،
وهــذا يــدل أن نســبة الغيــوم تقــل يف ســاء الضفــة الغربيــة كلــا اتجهنــا نحــو
الجنــوب،
أمــا عــى املســتوى الفصــي فيســتأثر فصــل الشــتاء بأعــى معــدالت التغييــم يف
أريحــا وباقــي الضفــة الغربيــة بســبب مــا تشــهده منطقــة رشقــي املتوســط مــن
مــرور للمنخفضــات الجويــة  ،وبعــد ذلــك يــأيت فصــي الربيــع والخريــف االنتقاليــن،
يف حــن احتــل فصــل الصيــف أدىن نســبة للغيــوم يف محطــة أريحــا بســبب حالــة
االســتقرار الجــوي الســائدة آنــذاك.
جــدول رقــم ( )4توزيــع الغيــوم يف محطــة أريحــا عــى طــول اليــوم حســب
توقيــت غرينتــش
الوقت حسب توقيت غرينتش
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00

توزيع الغيوم
n/a
30.4
33.9
36.9
42.6
32.1
17.2
n/a

املصدر :وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg

وأمــا بخصــوص تــوزع معــدالت الغيــوم خــال اليــوم فمــن املالحــظ مــن الجــدول
رقــم ( )4أن أعــى املعــدالت اليوميــة كانــت الســاعة  12ظهــرا حســب التوقيــت
الــدويل (غرينتــش) يف حــن كانــت أقــل النســب الســاعة السادســة مســاء.
وأمــا بالنســبة لتأثــر الغيــوم عــى اإلشــعاع الشــميس الــكيل يف فلســطني حيــث
أظهــرت نتيجــة معامــل االرتبــاط بريســون الــذي بلــغ نحــو  0.7-ومعادلــة خــط
االنحــدار مــن الدرجــة األوىل وجــود عالقــة عكســية بــن معــدالت التغييــم وكميــة
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اإلشــعاع الشــميس وذلــك ألن الغيــوم تعــد أكــر عاكــس لإلشــعاع الشــميس وتقــدر
نســبة عكســها لإلشــعاع حــوايل  80%فأكــر أحيانــا.

د -اإلشعاع الحراري األرضي :Terrestrial Radiation

هــو إشــعاع حـراري طويــل املوجــات يصــل طــول موجاتــه إىل  10مايكــرون أي مــا
يزيــد عــى طــول موجــات األشــعة الشمســية بعرشين ضعفــا تقريبــا(.)1
جدول رقم ( )5اإلشعاع الحراري األريض ميجاجول/م 2يف محطة أريحا

يناير

فرباير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

26.2

26.6

27.4

29.1

30.1

30

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب
30.9

30.6

31.1

30

28.6

26.9

املعدل السنوي
28.9

املصدر :وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )5أن املعــدل الســنوي لإلشــعاع الح ـراري األريض يف
محطــة أريحــا بلــغ نحــو  28.9ميجــا جول/م/2يــوم وهــذا يفــوق قليــا جــدا املعــدل
الســنوي لإلشــعاع الحـراري األريض ملحطــة جنــن والبالــغ نحــو  28.7ميجــا جــول /م2
/يــوم وذلــك بســبب صغــر مســاحة الضفــة الغربيــة.
وأمــا عــى املســتوى الشــهري احتــل شــهري يوليــو وأغســطس أعــى املعــدالت
الشــهرية بينــا تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية يف شــهري ديســمرب وينايــر وذلــك
يشــر ان هنــاك تشــابه كبــر مــع املعــدالت الشــهرية لإلشــعاع الشــميس الــكيل ألن
اإلشــعاع الحـراري األريض عبــارة عــن طاقــة متحولــة عــن اإلشــعاع الشــميس الواصــل
إىل ســطح األرض تنبعــث مــره أخــرى إىل الجــو.

هـ -األلبيدو األرضي : Earth’s Albedo

هــو قــدرة ســطح األرض وجــو األرض عــى عكــس ورد اإلشــعاع الشــميس إىل
الفضــاء وهــو يســاوي النســبة بــن مجمــوع الطاقــة اإلشــعاعية التــي يعكســها ســطح
األرض إىل الفضــاء و الطاقــة التــي تصــل ســطح وجــو األرض مــن الشــمس(.)2
يناير
0.22

فرباير
0.22

مارس
0.22

ابريل
0.22

جدول رقم ( )6نسبة األلبيدو األريض يف محطة أريحا

مايو
0.22

يونيو
0.23

يوليو
0.23

أغسطس سبتمرب
0.23
0.23

أكتوبر
0.22

نوفمرب
0.22

ديسمرب
0.21

المصدر :وكالة ناسا الفضائية – الموقع اإللكتروني
http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg
 - 1شحادة  ،نعامن  ،2009 ،مرجع سابق  ،ص
 - 2جودة ،جودة حسنني ،2004 ،مرجع سابق ،ص 99
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ويتضــح عــى التوزيــع الشــهري لأللبيــدو يف أريحــا كــا يف الجــدول رقــم ()6
ارتفاعــه يف شــهور الصيف(يونيــو ،يوليــو ،أغســطس ) حتــى شــهر ســبتمرب وذلــك
ألنهــا شــهور جافــة يقــل فيــه الغطــاء النبــايت بشــكل كبــر ،ثــم يــأيت بعــد ذلــك شــهور
الربيــع ( مــارس ،أبريــل ،مايــو) بالرغــم مــن كثافــة الغطــاء النبــايت خاللهــا وذلــك
بســبب اتجــاه حركــة الشــمس مــن خــط االســتواء إىل مــدار الرسطــان يف النصــف
الشــايل الــذي تقــع فيــه منطقــة الدراســة،أما فصــي الخريــف والشــتاء فيقــل بهــا
االلبيــدو بســبب ارتفــاع نســبة الغيــوم فيهــا و ميــل أشــعة الشــمس نحــو مــدار
الجــدي يف النصــف الجنــويب.
وعنــد مقارنــة نســبة االلبيــدو األريض يف شــهر ديســمرب مبحطــة أريحــا مــع نســبة
االلبيــدو األريض يف نفــس الشــهر مبحطــة جنــن والبالــغ نحــو  0.13ونســبة متدنيــة
جــدا عــا هــو يف محطــة أريحــا بســبب اختــاف طبيعــة املنــاخ الســائد يف محطــة
عــن األخــرى.
كــا أن نســبة االلبيــدو تختلــف مــن مــكان إىل آخــر تبعــا إلختــاف طبيعــة
ســطح األرض مــن حيــث لــون الصخــور ونســيج الرتبــة ولونهــا ودرجــة رطوبتهــا
ووجــود النباتــات ونوعهــا وكثافتهــا أو عــدم وجودهــا  ،ويختلــف أيضــا االلبيــدو
حســب زاويــة ســقوط األشــعة الشمســية تبعــا ملوقــع املــكان مــن دائــرة العــرض (.) 1
بعــد هــذا العــرض املوجــز ألهــم العوامــل املؤثــرة يف اإلشــعاع الشــميس يف فلســطني
ميكــن دراســة اإلشــعاع الشــميس مــن الجوانــب (األشــكال) التاليــة ( :الــكيل ،املبــارش،
املنتــر ،قمــة الغــاف)
 -1اإلشعاع الشمسي الكلي : Total Solar Radiation

بلــغ املعــدل الســنوي لإلشــعاع الشــميس الــكيل يف أريحــا نحــو  18.58ميجــا جــول/
م/2يــوم بينــا بلــغ املعــدل الســنوي لإلشــعاع الشــميس الــكيل يف محطــة جنــن 18.68
ميجــا جول/م/2يــوم أي يرتفــع قليــا عــن أريحــا بســبب وقوعهــا ضمــن منطقــة الغور.
جدول رقم ( )7اإلشعاع الشميس الكيل ميجا جول/م/2يوم يف محطة أريحا

املتوسط السنوي ديسمرب نوفمرب
11.4
9.5
18.58

أكتوبر
15.08

سبتمرب
20.59

أغسطس يوليو
27.18 24.05

يونيو
27.97

مايو أبريل
21.85 25.13

مارس فرباير يناير
10.26 12.74 17

املصدر :وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg

ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( )7أن شــهر يونيــو إحتــل أعــى املعــدالت الشــهرية

 - 1الجبوري،عبدالحــق محمود،تحليــل جغــرايف لعنــارص املنــاخ وبعــض الظواهــر الجويــة يف محافظــة صــاح الدين،رســالة ماجســتري غــر
منشــورة جامعــة بغــداد ،ص65
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لإلشــعاع الــكيل يف أريحــا ألن هــذا الشــهر يعتــر بدايــة فصــل الصيــف ذات الســاء
الصافيــة والنهــار والطويــل وحالــة االســتقرار الجــوي يف حــن تركــزت أدىن املعــدالت
الشــهرية يف شــهر ديســمرب الــذي يعــد بدايــة فصــل الشــتاء ذات الســاء امللبــدة
بالغيــوم والنهــار القصــر وســيادة حــاالت عــدم اإلســتقرار الجــوي مــن حــن إىل آخــر.
أمــا عــى املســتوى الفصــي فتصــدر فصــل الصيــف أعــى املعــدالت الفصليــة
بســبب وقــوع فلســطني ضمــن فــرة االنقــاب الصيفــي يف نصــف الكــرة الشــايل،
ويــأيت فصــل الشــتاء كامهــو واضــح يف الشــكل رقــم ( )1باملرتبــة األخــرة بســبب
وقــوع منطقــة الدراســة ضمــن منطقــة االنقــاب الشــتوي وقــر النهــار وزيــادة
أيــام التغييــم بســبب نشــاط األحــوال الجويــة الشــتوية مــن منخفضــات جويــة وكتــل
هوائيــة وجبهــات.
شكل رقم ( )1املتوسط الفصيل لإلشعاع الشميس الكيل يف أريحا

 -2اإلشعاع الشمسي المنتشر :Diffuse Solar Radiation

هــو ذلــك اإلشــعاع الــذي يصــل إىل ســطح األرض مــن جــو األرض ،فأغلــب
هــذا اإلشــعاع إشــعاع شــميس 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
() 1
الشــميس ينعكــس بفعــل الســحب
جدول رقم ( )8االشعاع الشميس املنترش ميجاجول /م/ 2يوم يف محطة أريحا

 - 1مندور ،سالمة ،2002 ،مرجع سابق ص 93
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املتوسط السنوي ديسمرب
3.53
5.54

نوفمرب
3.96

أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو
6.7
6.48 5.62 4.97

يونيو
6.73

مايو
7.2

أبريل
6.77

المصدر :وكالة ناسا الفضائية – الموقع اإللكتروني
http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg

مارس
5.94

فرباير
4.86

يناير
3.82

ويظهــر مــن الجــدول رقــم ( )8أن اإلشــعاع ا الشــميس املنتــر يف محطــة أريحــا
بلــغ نحــو  5.54ميجــا جول/م/2يــوم وذلــك يزيــد قليــا عــن املتوســط الســنوي
لالشــعاع الشــميس املنتــر يف محطــة جنــن بســبب إرتفــاع نســبة الغبــار يف الجــو
فــوق املناطــق الجنوبيــة مــن الضفــة الغربيــة خاصــة وفلســطني عامــة نظـرا للبيئــة
الصحراويــة يف تلــك املناطــق.
أمــا بخصــوص التوزيــع الشــهري لإلشــعاع الشــميس املنتــر يف أريحــا فكانت أعىل
املعــدالت الشــهرية خــال شــهر مايــو بســب ســيادة األحــوال الغباريــة الخامســينية
بتلــك الفــرة ،ويف املقابــل تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية لإلشــعاع الشــميس املنتــر
يف شــهر ديســمرب.
شكل رقم ( )2املتوسط الفصيل لإلشعاع الشميس املنترش يف أريحا

وأمــا عــى املســتوى الفصــي يحتــل فصــل الربيــع املرتبــة األوىل لإلشــعاع الشــميس
املنتــر يف أريحــا بســبب األحــوال الجويــة الســائدة أثنــاء هــذا الفصــل ،يف حــن
تركــزت أدىن املعــدالت الفصليــة يف فصــي الشــتاء والخريــف كــا هــو واضــح يف
الشــكل رقــم(.)2
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 -3اإلشعاع الشمسي المباشر :Direct Solar Radiation

هــو اإلشــعاع املنبعــث مــن الشــمس و الســاقط مبــارشة عــى ســطح األرض دون
أن يكــون هنــاك تغــر يف االتجــاه( ،)1ويالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )9أن املعــدل
الســنوي لإلشــعاع الشــميس املبــارش يف أريحــا يبلــغ  21.64ويعــد ذلــك أقــل مــن
املعــدل الســنوي لالشــعاع الشــميس املبــارش يف محطــة جنــن والبالــغ نحــو 22.25
وذلــك بســبب وقــوع اريحــا ضمــن منطقــة الغــور.
جدول رقم ( )9االشعاع الشميس املبارش ميجاجول /م/ 2يوم يف محطة أريحا

املتوسط السنوي ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو
30.02 26.35 24.19 18.65 16.2 14.15
21.64

يونيو
31

مايو
26.46

أبريل
23.3

مارس
19

فرباير
15.37

املصدر :وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg

يناير
14.6

أمــا بالنســبة للتوزيــع املعــدالت الشــهرية لالشــعاع الشــميس املبــارش يف أريحــا
تركــزت أعــى املعــدالت الشــهرية يف شــهر يونيــو ( الصيــف) وأدناهــا يف شــهر
ديســمرب ،ونفــس األمــر يظهــر عــى التوزيــع الفصــي حيــث احتــل فصــل الصيــف
املرتبــة األوىل وفصــل الشــتاء املرتبــة األخــرة كــا يف الشــكل رقــم (.)3
شكل رقم ( )3املتوسط الفصيل لإلشعاع الشميس املبارش يف أريحا

 -4اإلشعاع الشمسي في قمة الغالف الجوي :Top of Atmosphere Solar Radiation

يعــد الهــدف مــن قيــاس كميــة اإلشــعاع الشــميس قبــل وصولــه إىل الغــاف
الجــوي األريض هــو معرفــة مقــدار اإلشــعاع الشــميس يف منــأى عــن تأثـرات الغــاف
 - 1الجبوري ،عبد الحق محمود،تحليل جغرايف لعنارص املناخ و الظواهر الجوية يف محافظة صالح الدين .مرجع سابق،ص59
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الجــوي لــأرض عليــه(.)1

جدول رقم( )10اإلشعاع الشميس يف قمة الغالف الجوي ميجاجول/م /2يوم يف محطة أريحا

املتوسط السنوي ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو
40.54 37.76 33.12 27.22 21.74 19.04
31.25

يونيو
41

مايو
40.1

أبريل مارس فرباير
25.38 31.4 36.8

المصدر :وكالة ناسا الفضائية – الموقع اإللكتروني
http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg

يناير
20.6

يتبــن مــن الجــدول رقــم ( )10أن املعــدل الســنوي يف أريحــا يبلــغ نحــو 31.25
ولكــن نجــد أن املعــدل الســنوي لإلشــعاع الشــميس يف قمــة الغــاف الجــوي يف محطة
جنــن قــد بلــغ ويعــد ذلــك أقــل قليــا مــن أريحــا الواقعــة ضمــن اإلقليــم الجــاف
مــن الضفــة الغربيــة.
وأمــا بالنســبة لتوزيــع املعــدالت الشــهرية يف أريحــا تركــزت أعالهــا يف شــهر يونيــو
ويف املقابــل تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية يف شــهر ديســمرب  ،وبذلــك تصــدر فصــل
الصيــف أعــى املعــدالت الفصليــة كــا يف الشــكل رقــم ( )4يف حــن تركــزت ادىن
املعــدالت الفصليــة يف فصــل الشــتاء.
شكل رقم ( )4املتوسط الفصيل لإلشعاع الشميس يف قمة الغالف الجوي مبحطة أريحا

ثانيا :درجات الحرارة :Temperature

تعــد درجــة الحـرارة املظهــر الرئيــي لإلشــعاع وترتبــط بــكل مــن األشــعة األرضيــة
و األشــعة الشمســية ألنهــا ( أي الحـرارة) محصلــة لهام(،)2ولهــذا تعتــر دراســة درجات
الح ـرارة مهمــة جــدا يف الدراســات املناخيــة للــدور الــذي يلعبــه هــذا العنــر مــن
 - 1املامــو ،إميــان ،2010 ،دراســة تغـرات اإلشــعاع الشــميس الصــادر عــن لــب الشــمس حتــى وصولــه إىل ســطح األرض .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة  ،جامعــة حلــب /قســم الفيزيــاء ،ســوريا.ص45
 - 2موىس ،عيل ، 1982،الوجيز يف املناخ التطبيقي .الطبعة األوىل .دار الفكر للنرش و التوزيع ،دمشق ،ص 16
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تأثــر عــى عنــارص املنــاخ األخــرى ال ســيام 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 الحـرارة مــن متوســطات ســنوية وفصليــة
و شــهرية( )1ملعــدالت الح ـرارة والح ـرارة العظمــى و الح ـرارة الصغــرى عــى النحــو
اآليت:
.أمعدالت درجات الحرارة :Average Temperature

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )11أن املعــدل الســنوي ملتوســطات الحــرارة يف
أريحــا23.6م والــذي يعــد أعــى معــدل ح ـراري يف الضفــة الغربيــة كــايف الشــكل
رقــم (، )5وبلــغ املعــدل الســنوي يف محطــة جنــن  21درجــة مئويــة ويف طولكــرم
 22درجــة مئويــة ويف الخليــل  16.2درجــة مئويــة  ،وذلــك بســبب وقــوع أريحــا يف
منطقــة الغــور دون مســتوى ســطح البحــر بشــكل كبــر مــا أدى إىل إرتفــاع درجــة
ح ـرارة الهــواء أثنــاء تضاغطــه إىل أســفل.
جدول رقم ( )11معدالت الحرارة الشهرية والسنوية يف محطة أريحا

يناير

فرباير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

14.3

14.8

18.4

22.3

26.7

29.5

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب املتوسط السنوي
31.6

31.5

29.6

25.9

املصدر :األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

20

16.2

23.6

شكل رقم ( )5متوسطات الحرارة السنوية يف محطات الضفة الغربية

أمــا بالنســبة لتوزيــع املعــدالت الشــهرية ملتوســطات الحـرارة يف أريحــا فبلــغ أدىن
 - 1يقصــد باملتوســط الشــهري لدرجــة الح ـرارة :معــدل املتوســطات اليوميــة لدرجــة الح ـرارة يف الشــهر ،و عليــه ميكــن قيــاس مفهومــي كل
مــن املتوســط الســنوي و الفصــي (،مــوىس ،عــي ص)17

262

معــدل شــهري يف شــهر ينايــر نحــو  14.3درجــة مئويــة ويف املقابــل تركــزت أعــى
املعــدالت الشــهرية يف شــهر يوليــو  31.8درجــة مئويــة وشــهر أغســطس  31.5درجــة
مئويــة.
شكل رقم ( )6املتوسط الفصيل ملعدالت الحرارة يف محطة أريحا

أمــا عــى املســتوى الفصــي فيتضــح مــن الشــكل رقــم ()6أن فصــل الصيــف
اســتحوذ عــى املرتبــة األوىل ألعــى املعــدالت الفصليــة بســبب عموديــة الشــمس
عــى مــدار الرسطــان يف نصــف الكــرة الشــايل وســيطرة األحــوال الجويــة املســتقرة
فيــه ،بينــا تركــزت أدىن املعــدالت الفصليــة يف فصــل الشــتاء بســبب ميــل أشــعة
الشــمس نحــو الجنــوب وتعامدهــا عــى مــدار الجــدي يف نصــف الكــرة الجنــويب
وكذلــك يســيطر يف فصــل الشــتاء الكتــل والجبهــات البــاردة واملنخفضــات الجويــة كل
ذلــك أســهم يف خفــض درجــات الح ـرارة شــتاء.
.بدرجات الحرارة العظمى :Maximum Temperature

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )12أن املعــدل الســنوي للح ـرارة العظمــى يف أريحــا
بلــغ  30.5درجــة مئويــة وهــذا يفــوق املعــدل الســنوي للحـرارة العظمــى يف محطــة
جنــن  26.3درجــة مئويــة بســبب التبايــن املناخــي اإلقليمــي للمحطتــن.
جدول رقم ( )12متوسطات درجات الحرارة العظمى الشهرية يف محطة أريحا

يناير

فرباير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

20.1

23.7

24.7

29.4

34.1

37.1

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب املتوسط السنوي
38.9

38.6

36.3

33.1

املصدر :األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

27.2

22.1

أمــا بالنســبة للتوزيــع الشــهري ملعــدالت الحــرارة العظمــى فرتكــزت أدىن
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املعــدالت الشــهرية يف شــهر ينايــر  20.1درجــة مئويــة ويف املقابــل تركــزت أعــى
املعــدالت الشــهرية يف شــهر يوليــو  38.9درجــة مئويــة وشــهر أغســطس  38.6درجــة
مئوية،ولذلــك احتــل فصــل الصيــف املرتبــة األوىل وفصــل الشــتاء املرتبــة األخــرة كــا
يف الشــكل رقــم (.)7
شكل رقم ( )7املتوسط الفصيل ملعدالت الحرارة العظمى يف أريحا

ج -درجات الحرارة الصغرى :Minimum Temperature

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )13أن املعــدل الســنوي ملتوســطات الحـرارة الصغــرى
يف أريحــا بلغــت نحــو  17درجــة مئويــة وهــي ترتفــع قليــا عــن املعــدل الســنوي يف
محطــة جنــن  16ومحطــة طولكــرم  16.5درجــة مئويــة.
جدول رقم ()13متوسطات درجات الحرارة الصغرى الشهرية يف محطة أريحا

يناير

فرباير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

8.9

10

12.8

16.1

20.1

23.1

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب املتوسط السنوي
25.1

25.8

23

19.8

املصدر :األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

14.1

10.3

أمــا بخصــوص توزيــع املعــدالت الشــهرية فرتكــز أدناهــا يف شــهر ينايــر  8.9درجــة
مئويــة وأعالهــا يف شــهر أغســطس  25.8درجــة مئويــة  ،وعــى املســتوى الفصــي
احتــل فصــل الصيــف املرتبــة األوىل كــا يف الشــكل رقــم ( )8وفصــل الشــتاء املرتبــة
األخــرة.

264

شكل رقم ( )8املتوسط الفصيل ملعدالت الحرارة الصغرى يف محطة أريحا

د -الشذوذات الحرارية:

يقصــد بهــا الفــرق بــن معــدل درجــة حـرارة املــكان ودرجــة حـرارة دائــرة العــرض
التــي يقــع عليهــا ،فــإذا كانــت درجــة أو معــدل الحـرارة يف شــهر مــا ألي مــكان أعــى
مــن معــدل درجــة ح ـرارة دائــرة العــرض التــي يقــع عليهــا فيعــرف هــذا بالشــذوذ
الحـراري املوجــب أمــا إذا حــدث العكــس فيطلــق عليه الشــذوذ الحـراري الســالب(،)1
وتعتــر دراســة الشــذوذ الح ـراري مــن الدراســات املهمــة يف إعطــاء فكــرة واضحــة
عــن التقلبــات املناخيــة و الــدورة العامــة للغــاف الجــوي.
جدول رقم ( )14بعض الشذوذات الحرارية يف محطة أريحا

1998
2001
2004
2007

متوسط حرارة شهر يونيو عام 98
31.7
متوسط حرارة شهر يونيو عام 2001
32
متوسط حرارة شهر يونيو عام 2004
32.4
متوسط حرارة شهر يونيو عام 2007
32.7

الفرق بني املتوسط الشهري واملعدل
0.1
الفرق بني املتوسط الشهري واملعدل
0.4
الفرق بني املتوسط الشهري واملعدل
0.8
الفرق بني املتوسط الشهري واملعدل
1.1

املصدر :من إعداد الباحث

 - 1الراوي ،صباح محمد ،وعدنان هزاع البيايت ، 1990 ،مرجع سابق ،ص 102

نوع الشذوذ الحراري
موجب
نوع الشذوذ الحراري
موجب
نوع الشذوذ الحراري
موجب
نوع الشذوذ الحراري
موجب
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أمــا بالنســبة لوضــع الشــذوذات الحراريــة يف أريحــا الــذي تــم تطبيقــه عــى
املحطــات املدروســة يف شــهر يونيــو للســنوات ،2007 ،2004 ،2002 ،2001 ،1998
وهــذا يعنــي اعتــاد فــرة زمنيــة ثالثيــة فاصلــة ،ويتبــن مــن الجــدول رقــم ( )14أن
أريحــا تتمتــع بشــذوذ حـراري موجــب يف كافــة الســنوات املختــارة والتــي كان أعالهــا
ســنة 2007م وهــذا يــدل عــى تزايــد متوســطات الح ـرارة يف أريحــا مــع الزمــن أي
هنــاك اتجــاه نحــو االرتفــاع.
ثالثا -الضغط الجوي: Atmospheric Pressure

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )15أن املعــدل الســنوي للضغــط الجــوي يف محطــة
أريحــا بلــغ حــوايل  1039.2مليبــار وهــذا يعــد أعــى املعــدالت الســنوية للضغــط
الجــوي يف الضفــة الغربيــة كــا هــو واضــح يف الشــكل رقــم( )9وذلــك بســبب
إنخفــاض أريحــا الكبــر تحــت مســتوى ســطح البحــر مــا يــؤدي إىل زيــادة طــول
عمــود الهــواء وبالتــايل زيــادة ضغطــه.
جدول رقم (  )15املتوسطات الشهرية والسنوية للضغط الجوي يف محطة أريحا

يناير

فرباير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

1034 1037.1 1039.1 1042.1 1044.4 1045.3

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب املتوسط السنوي
1031

1045.7 1043.6 1040.1 1035.9 1032
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شكل رقم ( )9املتوسطات السنوية للضغط الجوي يف الضفة الغربية
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1039.2

أمــا بالنســبة للتوزيــع الشــهري حيــث بلــغ أعــى معــدل شــهري للضغــط الجــوي
يف شــهر ينايــر نحــو  1045.3مليبــار إلنخفــاض درجــة الح ـرارة  ،ويف حــن بلــغ أدىن
معــدل شــهري يف شــهر يوليــو 1031مليبــار وشــهر أغســطس  1032مليبــار نظــرا
إلرتفــاع درجــات الحـرارة ،وبهــذا يحتــل فصــل الشــتاء املرتبــة األوىل وفصــل الصيــف
املرتبــة األخــرة وهــذا واضــح يف الشــكل رقــم (.)10
شكل رقم ( )10املتوسط الفصيل للضغط الجوي يف محطة أريحا

رابعا -الرياح :Wind

يتبــن مــن الجــدول رقــم ( )16أن املتوســط الســنوي ملعــدالت رسعــة الريــاح يف
محطــة أريحــا تبلــغ نحــو  12.3كم/ســاعة وهــذا يفــوق املتوســط الســنوي لرسعــة
الريــاح يف محطــة جنــن  7.8كــم /ســاعة وذلــك بســبب وقــوع أريحــا يف منطقــة
الغــور عنــد املخــرج الجنــويب لــوادي نهــر االردن عندمــا يقــرب مــن البحــر امليــت.
جدول رقم ( )16املتوسطات الشهرية ملعدالت رسعة الرياح يف محطة أريحا
يناير

فرباير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

8.9

10.4

13.1

16.2

16

15.3

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب املتوسط السنوي
16

14.8

12.5

9.4
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7.9

7.6

12.3

وأمــا توزيــع املعــدالت الشــهرية لرسعــة الريــاح يف أريحــا فرتكــزت أعــى املعدالت
الشــهرية يف شــهر أبريــل  6.2كــم /ســاعة بســبب ســيادة ريــاح الخامســن بتلــك
الفــرة ،ويف حــن تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية يف شــهر ينايــر 8.9كــم /ســاعة
لوقــوع أريحــا يف أدىن الســفوح الرشقيــة املحجوبــة عــن الريــاح  ،وأمــا عــى املســتوى
الفصــي فيالحــظ مــن الشــكل رقــم( )11أن أعــى املعــدالت الفصليــة تركــزت يف
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فصــي الصيــف والربيــع بينــا تركــزت أدناهــا يف فصــل الشــتاء.

شكل رقم ( )11املتوسط الفصيل ملعدالت رسعة الرياح يف محطة أريحا

المبحث الثاني :خصائص عناصر المناخ الرطوبة:
أوال :األمطار :Precipitation

يبــدأ ســقوط األمطــار يف فلســطني مــن شــهر أكتوبر(ترشيــن أول ) حتــى شــهر
مايــو (أيــار) ولكــن يشــتد ســقوط األمطــار يف فصــل الشــتاء أي يف شــهور ( ديســمرب،
ينايــر ،فربايــر) بفعــل نشــاط املنخفضــات الجويــة والجبهــة املتوســطية التــي تتشــكل
يف هــذا الفصــل.
أمــا نــوع األمطــار يف فلســطني فهــي مــن النــوع اإلعصــاري ،وبصفــة عامــة تســقط
مثــل هــذه األمطــار يف العــروض املعتدلــة ضمــن مناطــق الجبهــات شــبه القطبيــة
 Sub polar Frontsنتيجــة لتالقــي الريــاح العكســية ( الغربيــات) ذات الهــواء
الرطــب الدافــئ مــع الهــواء القطبــي البــارد فتتكــون املنخفضــات الجويــة الشــتوية(.)1
لذلــك ميكــن دراســة األمطــار مــن الجوانــب التاليــة:
.أكمية المطر :Rainfall Quantity

يتضــح مــن الشــكل رقــم ( )12أن املتوســط الســنوي لكميــة األمطــار يف أريحــا
بلــغ  134.6ملــم وتلــك كميــة قليلــة جــدا مقارنــة بباقــي مناطــق الضفــة الغربيــة
وذلــك لوقــوع أريحــا ضمــن اإلقليــم الجــاف مــن الضفــة الغربيــة.

11.1
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 -أبو العنني ،سيد أحمد ،1985 ،أصول الجغرافية املناخية ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية بريوت ،ص 383

شكل رقم ( )12معدالت األمطار السنوية يف محطات الضفة الغربية الرئيسية

جدول رقم ( )17متوسط كمية األمطار الشهرية والسنوية يف محطة أريحا
يناير

فرباير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

34.9

29.4

17.7

7.8

0.6

2.6

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب
0

0

0.8

6.5

10.9

24.8

املعدل السنوي
134.6
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أمــا بالنســبة لتوزيــع األمطــار الشــهرية فرتكــزت أعــى املعــدالت يف شــهر يتايــر
 34.9ملــم ويف حــن تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية يف شــهر أكتوبــر كأحــد األشــهر
التــي تســقط فيــه األمطــار يف فلســطني ،وأمــا عــى املســتوى الفصــي فقــد إحتــل
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 بــن الصيف والشــتاء
وذلــك واضــح جليــا يف الشــكل رقــم (.)13
شكل رقم ( )13املتوسط الفصيل ملعدالت األمطار يف محطة أريحا
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.بأيام المطر :Rainfall days

تبــن مــن الجــدول رقــم ( )18أن املتوســط الســنوي لأليــام املطــرة يف أريحــا تبلــغ
 35يــوم مطــر وهــذا يعــد منخفضــا عــن باقــي محطــات الضفــة الغربيــة فمثــا
جنــن يبلــغ فيهــا املتوســط الســنوي لاليــام املطــرة نحــو  51.8يــوم مطــر وذلــك
بســبب وقــوع األخــر ضمــن النطــاق الرطــب وأريحــا ضمــن اإلقليــم الجــاف.
جدول رقم ( )18املتوسطات الشهرية والسنوية لأليام املطرية يف أريحا

يناير

فرباير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

9.2

7.8

5.3

1.5

0.8

0

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب املتوسط السنوي
0

0

0.5

2
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3.7

4.2

35

أمــا بالنســبة لتوزيــع املعــدالت الشــهرية فبلــغ أعــى معــدل شــهري لأليــام املطرية
يف شــهر ينايــر  9.2يــوم مطــر ويف حــن بلــغ أدىن األيــام املطــرة يف شــهر أبريــل 1.5
يــوم مطــر وشــهر أكتوبــر ،وأمــا عــى املســتوى الفصــي احتــل فصــل الشــتاء املرتبــة
األوىل وفصــل الخريــف املرتبــة األخــرة 2.1يــوم 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 عىل مســتوى
شــهري أو عــى مســتوى ســنوي يف معرفــة قــوة وغـزارة املطــر مــن الناحيــة الزمانيــة
و املكانيــة (.)1
شكل رقم ( )14املتوسط الفصيل ملعدالت األيام املطرية يف محطة أريحا

 - 1املــريس ،حســن املــريس بهجــت ،2010 ،املطــر و الزراعــة بالســهل الســاحيل لشــال ســيناء (دراســة يف املنــاخ التطبيقــي) .رســالة ماجســتري
 ،جامعــة املنوفيــة  ،مــر ،ص157
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ج -القيمة الفعلية لألمطار :The actual value of rainfall

يهتــم العديــد مــن أبحــاث الجغرافيــا املناخيــة حاليــا بدراســة فاعليــة املطــر
 Rainfall Effectivenessوذلــك ألن نســبة كبــرة مــن األمطــار قــد تضيــع دون
األســتفادة منهــا فجــزء ينــرف عــر املســيالت واملجــاري املائيــة إىل األماكــن
املنخفضــة أو البحــار إذا مل يتــم إســتغاللها ،ويف املقابــل هنــاك جــزء آخــر يضيــع
بفعــل التبخــر أو النتــح (.)1
وألجــل ذلــك إهتــم علــاء الجغرافيــا مبعرفــة القيمــة الفعليــة لألمطــار وكيفيــة
حســابها وعالقتهــا بنــوع الغطــاء النبــايت ،وكان مــن بينهــم العــامل الفرنــي دميارتــون
 Dematronneالــذي صنــف األقاليــم املناخيــة و النباتيــة بنــاء عــى عنــري الحـرارة
واألمطــار ألنهــا أهــم عنــارص املنــاخ ،وذلــك حســب املعادلــة( )2و الجــدول التاليــن:
 D1=P/T+10بحيث ترمز كل منها إىل:
 :D1دليل أو معامل الجفاف عند دميارتون
 :Pمعدل كمية األمطار السنوية /ملم
:Tمتوسط درجة الحرارة السنوي /درجة مئوية
:10ثابت وذلك من أجل تجنب املتوسطات الحرارية األقل من الصفر.
جدول رقم (  )19القيمة الفعلية لألمطار وفق دليل دميارتون.

الحياة النباتية الطبيعية
صحراء
أعشاب فقرية
استبس
حشائش غنية مختلطة باألشجار
غابات

القيمة الفعلية لألمطار
أقل من 5
10:05
20:10
20- 30
أكرث من 30

نوع املناخ
جاف
شبه جاف
شبه رطب
رطب
رطب جدا

املصدر :الصول ،أبوبكرعيل سليامن ،2007 ،مرجع سابق ،ص128

الحياة النباتية الطبيعية
صحراء

جدول رقم ( )20القيمة الفعلية لألمطار يف أريحا

نوع املناخ
جاف

معامل الجفاف
4

معدل الحرارة السنوي
23.6

املصدر :حساب الباحث

معدل املطر السنوي
134.6

وبعــد تطبيــق املعادلــة الســابقة عــى محطــة أريحــا فأظهــرت النتيجــة كــا يف
 - 1الصــول ،أبوبكــر عــي ســليامن ، 2007،التذبــذب والتبايــن يف معــدالت األمطــار بشــعبية مرصاتــه وإمكانيــة اســتغاللها .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة جامعــة الســابع مــن أكتوبر،ليبيــا ،ص 126
 - 2الكيــاين ،صفــاء فتحــي ، 2002،الجفــاف ومجابهتــه يف محافظــات حمــص وحــاة وحلــب .رســالة ماجســتري يف الهندســة الزراعيــة ،جامعــة
حلــب ،ســوريا ،ص 32
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الجــدول رقــم ( )20أن أريحــا مــن النــوع الجــاف وهــذا يتــاىش مــع الواقــع لوقــوع
أريحــا يف املنطقــة الجافــة مــن الضفــة الغربيــة مــا أدى إىل طغيــان حالــة املنــاخ
الصح ـراوي الجــاف والنباتــات الصحراويــة يف أريحــا.

ثانيا :حرارة نقطة الندى : Dew Point Temperature

ويطلــق عليهــا أحيانــا بدرجــة النــدى أو ح ـرارة نقطــة النــدى وهــي عبــارة عــن
درجــة الحـرارة التــي يكــون عندهــا الهــواء مشــبعا ببخــار املــاء فــا يســتطيع معهــا
إســتيعاب أي مقــدار آخــر مــن بخــار املــاء ألن الرطوبــة النســبية تكــون  ،100%كــا
وتعــد حـرارة نقطــة النــدى مقياســا لرطوبــة الهــواء وجفافــه لهــذا يعــر عنهــا بأنهــا
درجــة الحـرارة التــي يجــب أن يــرد عندهــا الهــواء حتــى يحــدث التكاثــف (،)1
جدول رقم ( )21املتوسطات الشهرية والسنوية لحرارة نقطة الندى يف أريحا

يناير

فرباير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

1.84

0.87

2.07

3.14

6.11

10.1

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب املتوسط السنوي
10.12 12.36 13.78 12.56

5.66

2.96

6.8

املصدر :وكالة ناسا الفضائية – املوقع اإللكرتوين http://eosweb.larc.nasa.gov/gi-bin/sse/sse.cg

يتبــن مــن الجــدول رقــم ( )21أن املتوســط الســنوي لحــرارة نقطــة النــدى يف
أريحــا تبلــغ  6.8درجــة مئويــة وهــذا أقــل مــن املتوســط الســنوي يف محطــة جنــن
شــال الضفــة الغربيــة والبالغــة نحــو  8.01درجــة مئويــة.
شكل رقم ( )15املتوسط الفصيل ملعدالت حرارة نقطة الندى يف محطة أريحا

 - 1عيىس ،مصطفى ، 2006،مبادئ الجغرافيا املناخية .الطبعة األوىل ،مكتبة التجمع العريب للتوزيع و النرش عامن،ص 108
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أمــا بالنســبة لتوزيــع املعــدالت الشــهرية لح ـرارة نقطــة النــدى يف أريحــا حيــث
تركــزت أعــى املعــدالت الشــهرية يف شــهر يف شــهر أغســطس  12.78درجــة مئويــة
ويف املقابــل تركــزت أدناهــا يف شــهر ينايــر  1.84درجــة مئويــة وهــذا يــدل كــا يف
الشــكل رقــم ( )15أن فصــل الصيــف يحتــل املرتبــة األوىل وفصــل الشــتاء يحتــل
املرتبــة األخــرة.

ثالثا :الرطوبة النسبية :Relative Humidity

تعــر عــن كميــة بخــار املــاء الفعليــة يف الهــواء منســوبة إىل كميــة بخــار املــاء
التــي يســتطيع الهــواء أن يحملهــا تحــت نفــس درجــة الحـرارة ،أي هــي طاقــة الهــواء
عــى حمــل بخــار املــاء لذلــك تعــد الرطوبــة الجويــة مــن عنــارص املنــاخ الهامــة نظـرا
ألهميــة بخــار املــاء يف الهــواء لألســباب التاليــة (:)1
• -وجــود بخــار املــاء يعــد دليــا عــى أماكــن حــدوث التكاثــف يف الهــواء أو
ســقوط األمطــار.
• -وجــود بخــار املــاء يعمــل عــى تنظيــم فقــدان األرض لإلشــعاع الحـراري األريض
وبالتــايل حرارتها.
• -وجود بخار املاء يدل عىل كمية الحرارة الكافية املخزنة يف الهواء.
جدول رقم ( )22املتوسطات الشهرية والسنوية للرطوبة النسبية يف محطة أريحا

يناير

فرباير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

66.7

64.5

55.3

46.2

41.5

40.6

يوليو اغسطس سبتمرب اكتوبر نوفمرب ديسمرب املتوسط السنوي
43.5

47.3

49.1

51

املصدر:األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

56

63.9

52.1

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )22أن املتوســط الســنوي للرطوبــة النســبية يف أريحــا
بلــغ نحــو  52.1ملــم ويعــد ذلــك قليــا مقارنــة مبحطــة جنــن التــي بلــغ املتوســط
الســنوي فيهــا  65.1ملــم ويرجــع الســبب يف إنخفــاض الرطوبــة النســبية يف أريحــا
لوقوعهــا ضمــن النطــاق الجــاف مــن الضفــة الغربيــة.

 - 1فايد ،يوسف عبداملجيد ،2005 ،جغرافية املناخ والنبات .دار الفكر العريب املعارص ،ص91-89
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شكل رقم ( )16املتوسط الفصيل ملعدالت الرطوبة النسبية يف محطة أريحا

وأمــا بالنســبة لتوزيــع معــدالت الرطوبــة النســبية الشــهرية فقــد إحتــل شــهر
ينايــر أعــى املعــدالت الشــهرية 66.7ملــم ويف حــن احتــل شــهر يونيــو أدىن املعــدالت
الشــهرية  40.6ملــم ،وهــذا يشــر الشــكل رقــم ( )16أن فصــل الشــتاء يحتــل املرتبــة
األوىل فصليــا يف حــن يــأيت فصــل الصيــف باملرتبــة األخــرة.

رابعا -التبخر :Evaporation

يعتــر التبخــر مــن أهــم العوامــل املؤثــرة يف فاعليــة املطــر ،ويلعــب دورا ملحوظــا
يف إنقــاص القيمــة الفعليــة لألمطــار خاصــة يف البيئــات التــي تتوفــر فيهــا مســببات
التبخــر الــذي يــزداد نشــاطا خــال ســاعات النهــار وبالــذات أثنــاء فصــل الصيــف
نظـرا إلرتفــاع درجــات الحـرارة (.)1
جدول رقم ( )23معدالت التبخر الشهرية والسنوية يف محطة أريحا

ابريل

مايو

يونيو

يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب املتوسط السنوي

يناير

فرباير

مارس

61.6

74.8

158.4 219.9 276.2 309.7 283.9 257.6 186.1 130.7

املصدر :األرصاد الجوية الفلسطينية – رام الله

96.6

68.5

177

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )23أن املتوســط الســنوي للتبخــر يف أريحــا بلــغ
 177ملــم وهــذا يفــوق املتوســط الســنوي يف محطــات الضفــة الغربيــة حيــث بلــغ
املتوســط الســنوي للتبخــر يف محطــة جنــن  164.7ملــم بينــا بلــغ يف الخليــل 154.9
ملــم.
 - 1الصول ،أبوبكر عيل سليامن ، 2007،مرجع سابق ،ص 127
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شكل رقم ( )17املتوسط الفصيل ملعدالت التبخر يف محطة أريحا

أمــا بالنســبة لتوزيــع معــدالت التبخــر الشــهرية فرتكــزت أعــى املعــدالت يف شــهر
يوليــو يف حــن تركــزت أدىن املعــدالت الشــهرية يف شــهر ينايــر  61.6ملــم  ،لذلــك عــى
املســتوى الفصــي احتــل فصــل الصيــف املرتبــة األوىل وفصــل الشــتاء املرتبــة األخــرة
وهــذا واضــح يف الشــكل رقــم (.)17

النتائج:

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
1.1بينــت الدراســة أن هنــاك تشــابه كبــر يف ســاعات الســطوع النظريــة بــن محطــة
أريحــا ومحطــة جنــن وذلــك نظـرا لصغــر مســاحة الضفــة الغربية.
2.2أظهــرت الدراســة أن معــدالت التغييــم فــوق أريحــا منخفضــة( )36.2%مقارنــة
مبحطــة جنــن التــي بلغــت نســبة التغييــم فيهــا حــوايل .43.7%
3.3إرتفــاع اإلشــعاع الح ـراري األريض يف أريحــا عــا هــو يف محطــة جنــن والــذي
بلــغ نحــو  28.7ميجــا جول/م/2يــوم  ،كذلــك كان هنــاك إنخفــاض يف نســبة
االلبيــدو األريض الشــهري يف محطــة أريحــا.
4.4أظهــرت الدراســة أن هنــاك انخفــاض نســبي لإلشــعاع الشــميس الــكيل واإلشــعاع
الشــميس املبــارش يف محطــة أريحــا مقارنــة مبحطــة مدينــة جنــن ،ويف املقابــل
هنــاك إرتفــاع نســبي لإلشــعاع الشــميس املنتــر واإلشــعاع الشــميس قمــة
الغــاف الجــوي يف أريحــا مقارنــة مبحطــة مدينــة جنــن.
5.5االرتفــاع امللحــوظ ملتوســطات الحـرارة يف محطــة أريحــا  23.6درجــة مئويــة عــن
باقــي املحطــات األخــرى ،وأظهــرت الدراســة أن محطــة أريحــا تتمتــع بشــذوذ
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حـراري موجــب مــا يؤكــد أن معــدالت الحـرارة يف أريحــا آخــذه باإلرتفــاع أعــى
قيــم الضغــط الجــوي يف الضفــة الغربيــة أي مــا يقــارب حــوايل  1040مليبــار.
6.6إرتفــاع معــدل رسعــة الريــاح الســنوية يف أريحــا  12.3كم/ســاعة عــا هــو يف
محطــة جنــن  7.8كــم /ســاعة .
7.7األمطــار :االنخفــاض الكبــر ملتوســطات األمطــار الســنوية يف أريحــا  134.6ملــم
عــن باقــي محطــات الضفــة الغربيــة ،وكذلــك األمــر ينطبــق عــى املتوســط
الســنوي لأليــام املطــرة يف أريحــا  35يــوم ماطــر بينــا يف جنــن األمــر يختلــف
كث ـرا حيــث بلــغ املتوســط الســنوي لأليــام املطــرة  51.8يــوم ماطــر.
8.8أظهــرت الدراســة بعــد تطبيــق دليــل دميارتــون املتعلــق بالقيمــة الفعليــة
لألمطــار يف أريحــا أن نتيجــة هــذا الدليــل كان يتــاىش مــع الواقــع أي طغيــان
حالــة املنــاخ الصحــراوي الجــاف والنباتــات الصحراويــة يف منطقــة أريحــا.
9.9االنخفــاض امللحــوظ لدرجــة ح ـرارة نقطــة النــدى يف محطــة أريحــا  6.6درجــة
مئويــة مقارنــة عــا هــو يف محطــة جنــن شــال الضفــة الغربيــة  8.01درجــة
مئويــة ،ويف محطــة أريحــا اســتحوذ شــهر ينايــر عــى أدىن املعــدالت الشــهرية
 1.84درجــة مئويــة يف حــن تركــزت أعــى املعــدالت الشــهرية يف شــهر أغســطس
 13.78درجــة مئويــة.
1010بينــت الدراســة االنخفــاض الكبــر يف الرطوبــة النســبية مبحطــة أريحــا 52.1
ملــم مقارنــة بباقــي محطــات الضفــة الغربيــة حيــث بلغــت يف محطــة جنــن
 65.1ملــم.
1111اإلرتفــاع امللحــوظ ملعــدالت التبخــر الشــهرية والســنوية يف محطــة أريحــا
مقارنــة مبحطــة جنــن وباقــي املحطــات األخــرى.
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ّ
الملخص:

يطلــق اســم لفائــف كهــوف قمـران عــى مجموعــة مــن املخطوطــات القدميــة تــم
العثــور عليهــا فيــا بــن  1947و 1956م داخــل كهــوف جبــال قمـران الواقعــة غــريب
البحــر امليــت بالضفــة الغربيــة لــأردن عــى بعــد عــدة كيلوم ـرات جنــويب مدينــة
أريحــا وقــد خلفــت هــذه اللفائــف اثــر عميــق عــى تفكــر الباحثــن خصوصــا اليهود
واملسيحيني.
كانــت الجــرار الفخاريــة التــي حفظــت بهــا مخطوطــات قمــران ذات شــكل
خــاص وحجــم محــدد ،وهــي نــوع مــن الج ـرار ذات صنــع مــري خــال القرنــن
الســابقني مليــاد املســيح ،وقــد وجــدت معظــم اللفائــف مكتوبــة عــى رقائــق مــن
الجلــد وبعضهــا األخــر مكتوبــا عــى أوراق الــردي وواحــدة عــى رقائــق نحاســية،
أمــا عــن الكتابــة التــي دونــت بهــا فمعظمهــا كانــت بالعربيــة وبعظهــا باآلراميــة
واليونانيــة.
وأمــا مــا تضمنتــه هــذه املخطوطــات فهــي كتابــات تفســرية ألســفار العهــد
القديــم وكتابــات أخــرى خاصــة باليســوعيني مثــل «كتــاب التالميــذ» و» مخطوطــة
دمشــق» و» مزامــر الشــكر» و» مخطوطــة الحــرب».
يــأيت يف مقدمــة الباحثــن الذيــن خاضــوا يف دراســة لفائــف قمــران الباحــث
الفرنــي ســومر دوبــو  Summer A. Dupontوقــام بتحقيقهــا يف كتابــهLes “ 1
 ”écrits esséniens découverts près de la mer mortكــا ال ننــى دور الباحــث
دي فــو R.P. de Vaux 2الــذي ســاهم بالقســط األوفــر يف إخـراج الكثــر مــن نصــوص
لفائــف قم ـران.

مشكلة ّ
الدراسة:

متثــل لفائــف أســفار العهــد القديــم التــي ضمنتهــا خزائــن مغــارات قمــران
شــواهد بالغــة األهميــة يف نقــد نــص الكتــاب املقــدس ،فمــن املعلــوم أن النــص
املتــداول اليــوم هــو مثــرة جهــود األحبــار املمتــدة مــن القــرن الســادس حتــى القــرن
العــارش امليــادي ،جهــود رســخت بقيــد الشــكل النــص الرســمي لألســفار ،ولذلــك

.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 قمـران التوراتيــة
ســابقة فعــا عــن نــص املاســورا.
لذلــك كانــت الدراســة املقدمــة والتــي بــدأت معاملهــا يف التحــدد ،وهــي دراســة
تتطلــب تحليــا دقيقــا ومطــوال ،لقــد أصبحنــا واعــن بــأن النصــوص التوراتيــة
املكتشــفة يف قم ـران وان مل تحمــل تغي ـرات رئيســية باملعنــى الشــامل يف املفاهيــم
واملناهــج املتداولــة منــذ مــدة طويلــة لــدى املختصــن يف نقــد النــص الدينــي فإنهــا
أمدتهــم مبــواد جديــدة ذات قيمــة ال تقــدر.

االستكشافات األثرية في منطقة قمران:

تعــود مخطوطــات منطقــة قمــران ( شــال غــرب البحــر امليــت) إىل مــا بــن
القرنــن الثــاين قبــل امليــاد واألول امليــادي اعتــادا عــى الفحــص الــذي تــم عــن
طريــق كربــون  ، 14وكانــت الجــرار الفخاريــة التــي حفظــت بهــا املخطوطــات
ذات شــكل خــاص وحجــم محــدد ،فهــي اســطوانية الشــكل يزيــد ارتفاعهــا قليــا
عــن النصــف مــر ،وهــي مســطحة يف أعالهــا ومــن أســفلها ،وكان هــذا النــوع مــن
الجـرار ينتــج عــادة يف مــر خــال القرنــن الســابقني مليــاد املســيح .وجــدت معظــم
املخطوطــات قمـران مكتوبــة عــى رقائــق الجلــد والبعــض األخــر مكتوبــا عــى أوراق
الــردي وواحــدة عــى رقائــق نحاســية مكتوبــة يف غالبيتهــا بالعربيــة  ،إال أن هنــاك
كتابــات آراميــة ويونانيــة.
يف ربيــع  1947عــر احــد الصبيــة الرعــاة يف منطقــة قمـران عــى كهــف فيــه أوعية
فخاريــة مصفوفــة عــى أرضيــة الكهــف ،وتوســط أحــد التجــار لبيــع الوثائــق التــي
عــر عليهــا يف الكهــف.
قــام مــار اثناســيوس صموئيــل رئيــس ديــر ســانت مــارك للكاثوليــك الســوريني
ب ـراء أربــع مخطوطــات ،بينــا اشــرى األســتاذ اليعــازر ســوكينوك الثالثــة الباقيــة
لحســاب الجامعــة العربيــة بالقــدس ،ثــم قــام ايجــال ياديــن ابــن األســتاذ ســوكينوك
اللفائــف األربــع األخــرى التــي كانــت ألثناســيوس ســموئيل لحســاب الجامعــة
العربيــة يف القــدس.
بدايــة مــن جانفــي  1948بــدأ األردنيــون ينظمــون عمليــات تنقيبــات داخــل
الكهــف بــإرشاف االنجليــزي النكســر هاردنــج (( Lankester Hardingوكان يشــغل
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مديــر اآلثــار األردنيــة ،واألب الكاثوليــي الفرنــي روالنــد دي فــو()R.P. de Vaux
والــذي كان مديــرا ملدرســة ( )bibliqueبالقــدس الرشقيــة  ،عــر األثريــون عــى
مئــات القصاصــات القصــرة داخــل الكهــف إىل جانــب قطــع مــن الفخــار والقــاش
والخشــب ســاعدت يف تحديــد تاريــخ املخطوطــات.
توالــت التنقيبــات العشــوائية مــن طــرف البــدو يف منطقــة قمــران بحثــا عــن
الكنــوز والوثائــق  ،ففــي عــام  1951عــر البــدو التعامــرة عــى مخطوطــات مكتوبــة
بالعربيــة واليونانيــة يف احــد الكهــوف بــوادي مربعــات ( حــوايل  15كلــم جنــوب
كهــف قمـران األول)  ،كــا عــروا يف منطقــة املــرد القريبــة مــن قمـران عــى كتابــات
مســيحية وكتابــات أخــرى رسيانيــة.
و يف فيفــري  1952عــر البــدو كذلــك عــى كهــف آخــر بــه العديــد مــن
املخطوطــات التــي تحللــت إىل قصاصــات صغــرة باعوهــا إىل الســلطات األردنيــة ،و
يف عــام  1956تــم اكتشــاف مجموعــة مــن أحــد عــر كهفــا يف قمـران تــم ترقيمهــا
جميعــا ،حيــث عــر البــدو عــى أربعــة كهــوف ( )11- 6- 4- 1وبعثــة اآلثــار األردنيــة
عــى الســبعة الباقيــة.

الدراسات األكاديمية لمخطوطات قمران

يعــود الفضــل األكــر يف تحقيــق لفائف قمـران إىل العــامل الجامعي الفرنيس ســومر
دوبــو والباحــث دي فــو الــذي اصــدر ســنة  1959مجموعــا عنوانــه L’archéologie
 et les manuscrites de la mer morteوقــد اصــدر مبــوازاة ذلــك التحقيــق الكامــل
لتســع لفائــف نــرت يف الواليــات املتحــدة تحــت إرشاف ( )M. Burrowsمبســاعدة
(( J.C. Treurو ((.W. Brownlee
يف مــارس  1952وجــد األثريــون كهفــا بــه مخطوطــات عــرف فيــا بعــد بالكهــف
رقــم ( ،)3وجــد األثريــون عــى قصاصــات جلديــة وحــوايل أربعــون زلعــة خاليــة ،إال
أنهــم وجــدوا املخطوطــة النحاســية طولهــا  2,46م مقطوعــة إىل جزئــن ،فأرســلت
املخطوطــة النحاســية إىل انجلـرا وقــام أســتاذ الهندســة امليكانيكيــة الربوفيســور رايت
بيكــر الــذي قــام بتقطيعهــا إىل  23جــزءا مســتطيال وأعادهــا إىل العاصمــة األردنيــة
عــام 1956م ،وقــد تبــن أن محتــوى هــذه املخطوطــة عبــارة عــن نــص عــري مــدون
يف  12عمــودا وان تضمــن بعــض العالمــات الرسيــة والحــروف اليونانيــة ،ومتكــن
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جــون اليجــرو ( )Jean Aligrouمــن دراســة املخطــوط ثــم برتجمتــه إىل االنجليزيــة
عــام  ، 1960ثــم قــام البولنــدي ميليــك ( )Milikبرتجمــة ثانيــة للمخطــوط ونرشتهــا
جامعــة أكســفورد ســنة 1962م.
كــا نــر ســاكنيك ( )E.L. Sukenikمضامــن ثالثــة لفائــف تضمنــت (ســفر
يشــوع وســفر القواعــد الحــرب لــدى أبنــاء النــور وكــذا ســفر االناشــيد) ،ثــم تــاه
الباحــث :افيقــور (( N. Avigdorالــذي أجــرى دراســة مســتفيضة للفائــف الثالثــة
ســنة 1954م .ويف عــام  1961نــرت ترجمــة املخطوطــات التــي عــر عليهــا يف
كهــوف منطقــة مربعــات ( جنــويب قم ـران) والتــي ترجمهــا ميليــك يف الجــزء الثــاين
ويتضمــن الجــزء الرابــع املزامــر التــي وجــدت يف الكهــف رقــم  11عــام 1965م ،
و منــذ أن أصبحــت مكتبــة قم ـران بكاملهــا تحــت ســيطرة الســلطات اإلرسائيليــة
عــى اثــر احتــال القــدس الرشقيــة ومنطقــة قمـران بعــد حــرب  1967مل تقــم لجنــة
املخطوطــات بنــر أيــة ترجــات أخــرى.
وكان آخــر مــا نــر مــن هــذه املخطوطــات ســنة  2002بصــدور املجلــد التاســع
والثالثــن مــن السلســلة األكادمييــة التــي تصدرهــا جامعــة أكســفورد.

لفائف كهوف قمران:

إن املغــارات ( )11-6-4-1تعتــر مــن أهــم املغــارات مــن حيــث املحتــوى،
ويالحــظ أن املغــارات الســبعة األخــرى تقــع جميعهــا يف قمـران عــى ضفــة الــوادي،
أمــا األربــع الباقيــة فموقعهــا يف الشــال ال تبعــد عــن نظريتهــا يف قمــران ســوى
حــوايل  2كلــم ،واحتــوت املغــارات جميعهــا مــا يناهــز ســتامئة مخطــوط بعضهــا تــام
وبعضهــا ناقــص ويتضمــن محتــوى هــذه اللفائــف ثالثــة أنــواع مــن الكتابــات.
•كتابات توراتية من أسفار العهد القديم.
•كتابات األسفار مل تدخل يف قانون العهد القديم.
•كتابات جامعة قمران العيسوية.
مثلــت أســفار العهــد القديــم ربــع مــا عــر عليــه مــن مخطوطــات وضمــت كل
األســفار عــدا ســفر إســتري ،وان كان بعضهــا مل يتبــق منــه إال قصاصــات صغــرة ،وأكــر
نســخ وجــدت لكتــاب واحــد كانــت للمزامــر التــي بلــغ عددهــا  27نســخة ،وســفر
التثنيــة التــي وجــدت منــه  25نســخة ،ثــم ســفر اشــعيا الــذي وجــدت منــه 18
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نســخة ،1كــا احتــوت هــذه اللفائــف عــى أســفار أخــرى مثــل ســفر طوبيــا ورســالة
ارميــا والتــي تبنتهــا الفولكاتــا ( )Vulgata(.وهــي الرتجمــة الالتينيــة للتــوراة وضعهــا
اوريجــن 235 -185م تحــت االســم املنحــول ســفر بــاروخ ).
وضمــت اللفائــف أيضــا أســفار االبوكريفــا (( ، Apocryphesوتعتــر مــن األســفار
املنتحلــة يف منظــور اليهوديــة الربيــة مثــل ســفر توبيــت وســفر حكمــة بــن س ـرا
والجــزء املكتــوب باليونانيــة مــن رســالة ارميــا  ،وعكســت لفائــف أخــرى تنظيــم
طائفــة قمــران وموضوعــات عقديــة وكتابــات تفســرية بــرح الكتــاب املقــدس
بطريقــة الجامعــة ،أي عــن طريــق املجــاز وليــس عــى أســاس مــن حرفيــة النــص،
كــا كان الكهنــة يفعلــون ،ومــن أهــم هــذه املخطوطــات2.
1.1لفيفة كتاب التالميذ
2.2مخطوطة حرب أبناء النور ضد أبناء الظلامت.
كانــت مــن بــن املخطوطــات التــي تــم العثــور عليهــا يف كهــف قم ـران رقــم 1
واحــدة تعــرف باســم « مخطوطــة الحــرب» وتعطــي تفاصيــل رصاع روحــي يتــم
بــن جامعــة تســمى « ابنــاء النــور» ،وجامعــة أخــرى تســمى أبنــاء الظــام» التــي
تســميهم أحيانــا (كيتيــم)  ،وهــو كتــاب ميثــل تفســر رمــزي غــر واقعــي لل ـراع
النهــايئ بــن أبنــاء النــور وأبنــاء الظــام.
3.3مخطوطــة دمشــق ( هــي  9مخطوطــات مطولــة ) .والتــي تبــن نصــوص محــددة
منهــا محاولــة بنــاء تأويــل جديــد لرتتيبــات الكهنــوت اليهودية

المضامين العقدية في لفائف كهوف قمران:

تقــوم العنــارص املذهبيــة يف لفائــف كهــوف قم ـران عــى مبــدأ يعتقــد بتمتــع
أبنــاء الطائفــة مبيثــاق ربــاين تتجســد يف العهــد اإللهــي للحــر رئيــس الطائفــة بكشــف
الوحــي وتعريــف األتبــاع بــأرسار النصــوص املقدســة  ،واحتلــت موضــوع املســيحانية
حي ـزا هامــا يف لفائــف قم ـران 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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الــذي تقدمــه هــذه اللفائــف إىل الطائفــة وهــم مســحاء ميثلــون بيــت القداســة
املنحــدر مــن نســل يعقــوب ومــن نســل هــارون ومنهــم ينهــض املســيح املخلــص.
لقــد اختلــف العيســويون *1مــع كهنــة اليهــود الــذي أقامــوا دينهــم عــى كتــب
التــوراة فقــط ( األســفار الخمســة األوىل مــن العهــد القديــم) فقــد جعــل العيســويون
تعاليــم األنبيــاء جــزءا هامــا مــن اعتقاداتهــم ،وأدى هــذا االختــاف إىل محاربــة
الكهنــة لهــم فرتكــوا املــدن الكبــرة وخرجــوا للحيــاة بعيــدا يف الربيــة واملــدن الصغرية،
وأصبحــوا ميارســون عبادتهــم رسا حتــى ال يبطــش بهــم  ،وبحســب الكتابــات القدميــة
فــإن هــؤالء العيســويون وان كانــوا يعتــرون يهــودا إال أنهــم كانــوا يختلفــون عــن
باقــي اليهــود يف كونهــم يؤمنــون بخلــود الــروح ،ويؤمنــون بالحســاب يف اآلخــرة ،
وهــم ال يشــركون مــع باقــي اليهــود يف تقديــم الذبائــح باملعبــد.
يف ســنة  1990قــام هرشــيل شــانكس (( Herchil Shankesرئيــس تحريــر مجلــة
أثــار املقــدس ( ( Biblical Archaeological journalاألمريكيــة بنــر نــص صغــر
عــن مخطوطــة دمشــق قــال انــه حصــل عليــه عــن طريــق بعــض األصدقــاء  ،أثــار
هــذا النــص اهتاممــا كب ـرا والســبب يف ذلــك هــو انــه يشــبه مــا ورد يف اإلصحــاح
األول مــن إنجيــل لوقــا عــن ميــاد عيــى املســيح ،والــذي يتعلــق بالبشــارة التــي
حملهــا جربيــل إىل مريــم .
قــدم ســومر دو بــو فرضيــة مفادهــا وجــود عالقــة بــن املذهــب الحاســيني
مبــا دونتــه لفائــف قمــران حيــث يــرى املؤلــف أن النرصانيــة مرتبطــة بعقائدهــا
وشــعائرها بالحاســنيني مســتندا يف ذلــك إىل أقــوال الكتَــاب الكالســيكيون ( ليفــون
االســكندري وبلــن االكــر ويوســفيوس فالفيــوس).
قامــت انتقــادات الرافضــن ملــا ذهــب إليــه ســومر عــى فحــص األدلــة التــي
اســتند إليهــا هــذا األخــر يف بنائــه لفرضيتــه املذكــورة ومــن بينهــا مــا يــي:
 - * 1العيســويون هــم افــراد الجماعــة التــي كانــت تســكن فــي بريــة قمــران فينــا بيــن منتصــف ق  2ق.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
اشــعيا الذيــن انفصلــوا عــن يهــود المعبــد وبحســب مــا جــاء فــي كتــاب التاريــخ الطبيعــي لبلينــي االكبــر فــإن هــذه
الجماعــة كانــت تســكن فيمــا بيــن مدينــة اريحــا فــي وادي االردن شــماال ومدينــة عيــن جــدي علــى البحــر الميــت جنوبــا
وهــو نفــس المــكان الــذي يضــم خربــة قمــران .pline l’ancien , histoire naturelle, I, 17
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•مل يرد ذكر للحاسنيني يف املخطوطات بهذا املصطلح عىل اإلطالق.
•أن املؤرخــن الثالثــة الذيــن اســتند إىل نصوصهــم حــول الحاســنيني مختلفــون
حــول عقائــد هــذه الطائفــة وحــول مــكان اســتيطانها.
•إجــاع املؤرخــن الثالثــة حــول طبيعــة حيــاة الزهــد والتقشــف التــي ســلكها
الحاســنييون عكــس ســومر الــذي أكــد إىل غنــى الطائفــة وامتالكهــا الذهــب
والفضــة.
بــن الجــرد النهــايئ لفهــارس قمــران أن عصــب املذهــب فيهــا مســتند جملــة
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 النرصانيــة.
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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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مــع االســتمرار يف بنــاء املســتعمرات اليهوديــة عــى األرايض الفلســطينية
يف منطقــة األغــوار ,والســيطرة اإلرسائيليــة التامــة واملتواصلــة عــى مــوارد
ومصــادر امليــاه الجوفيــة والســطحية يف األرايض الفلســطينية ومواصلــة تطويــق
ومحــارصة القــرى والتجمعــات البرشيــة الفلســطينية يف األغــوار بالحواجــز
العســكرية االرسائيليــة ,واللهــث املتواصــل وراء ضــم أكــر مســاحة ممكنــة
مــن األرايض الزراعيــة اىل إرسائيــل ,ويف ظــل تلــك املامرســات الهادفــة إىل تفريــغ
الريــف الفلســطيني مــن مضامينــه االقتصاديــة واالجتامعيــة والريفيــة أخــذت
الزراعــة املرويــة والريــف يف منطقــة األغــوار تشــهدان تحــوالت اقتصاديــة
واجتامعيــة ودميغرافيــة عميقــة ,وأخــذت تــرز الكثــر مــن التســاؤالت وأبرزهــا:
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)
عــام  ,1993أصبحــت أكــر الظواهــر وضوحــا للمســألة الزراعيــة يف فلســطني هــو
انخفــاض مســتوى اإلنتــاج الزراعــي الــذي يرتبــط بعــدم تطــور القــوى العاملــة
وانخفــاض إنتاجيــة العمــل ,وكذلــك تتعقــد هــذه الحالــة بشــكل إضــايف بســبب
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 املرشوطــة وخاصــة يف املنطقــة ( ج ) التــي تشــكل ثلثــي
مســاحة األغــوار ,والتــي أصبحــت تعنــي القــدرة املحــدودة لحركــة وتدخــل الجانــب
الفلســطيني فيــا يحــدث يف الحيــز الــذي يعيــش فيــه ,وهــو االمتــداد الطبيعــي
إلمكانيــات تطــوره وتنميتــه ,فخــال فــرة أســلو يحــول اإلرسائيليــون دون حركــة
الفلســطينيني يف مناطــق «ج»  ,فمســائل تحديــد األقليــم والحيــز الريفــي الفلســطيني
مــا زالــت تعتمــد عــى فرضيــات ومطالــب فلســطينية تواجــه معارضــة إرسائيليــة,
بــل أن الجــزء األكــر مــن هــذا الحيــز الفلســطيني مــا زال يحظــر عــى الفلســطينيني
الدخــول إليــه أو تطويــره.1
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إن تســلم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إدارة ,تطويــر وتنميــة أجــزاء مــن
األرايض الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ,خــال الفــرة االنتقاليــة متــت
خاللهــا الســيطرة املرشوطــة واملحــدودة عــى مــوارد األرض ,امليــاه واألمــن والترشيــع,
خلقــت فرصــة للفلســطينيني مــن أجــل تنظيــم وتطويــر حيزهــم عــى مراحــل,
ويف نفــس الوقــت شــكلت عبئــا عــى كاهــل الســلطة الفلســطينية بحيــث أنهــا ال
تســتطيع إدارة شــؤونها بحريــة حســب االحتياجــات والطموحــات الفلســطينية.
هــذا الواقــع الســيايس واإلداري كان لــه اثــر مبــارش عــى صياغــة الظــروف
االقتصاديــة واالجتامعيــة للمجتمــع الفلســطيني يف األغــوار والحــد مــن حريــة
حركتــه الحيزيــة والتنمويــة ,وأيضــا كان لــه أثــر مبــارش عــى واقــع الزراعــة
املرويــة يف املنطقــة وعــى واقــع الريــف الفلســطيني ســكانيا ووظيفيــا وعمراني ـاً..
يف ضــوء مــا تقــدم ســيحاول الباحــث أن يســتقريء مســتقبل الزراعــة املرويــة يف
منطقــة األغــوار كأحــد مكونــات الريــف الفلســطيني ال كوظيفــة أو مكــون رئيــي,
يف ظــل التحــوالت االقتصاديــة واالجتامعيــة والدميغرافيــة التــي يشــهدها الريــف
الفلســطيني يف ظــل االحتــال اإلرسائيــي.
إن التنميــة الريفيــة ال تتــم مبعــزل عــن بنــاء املؤسســات والســيطرة عــى املــوارد
وكذلــك إخــراج املــرأة واملجتمــع مــن «الظليــة» يف اتخــاذ القــرارات التــي تحــرك
عمليــة التنميــة والنمــو يف املجتمــع اعتــادا ُ عــى متطلباتــه ,إمكانياتــه ,أولوياتــه
وطموحاتــه السياســية ,الثقافيــة واالقتصاديــة .لذلــك هنــاك حاجــة ماســة لخلــق
آليــات تخطيطيــة ُم َمكِّنــه وموجهــة لتطويــر منطقــة األغــوار وتنميتهــا.
لــذا ســيقدم هــذا البحــث بعــض التصــورات املســتقبلية للخطــوات التــي يجــب
أخذهــا بعــن االعتبــار لتأمــن مــرور هــذه املرحلــة الصعبــة دون إهــدار للمــوارد
الشــحيحة وخلــق فــرص للتطويــر الريفــي املتعــدد الوظائــف كــرط مســبق لتحقيق
التنميــة املســتدامة بعــد اســتالم الســيادة الفلســطينية لــكل مــوارد األرض ,امليــاه
واالقتصــاد يف األغــوار .ان تجربــة التنميــة الريفيــة املتعــددة الوظائــف التــي حققــت
نجاحـاً مذهـاً يف بلــدان عديــدة مــن العــامل مثــل تيالنــد وتايــوان ويــورد الربوفســور
يانــوش غودوفســي «تايــوان» كمثــال ناجــح يف تجربــة التنميــة الريفيــة املتعــددة
الوظائــف .فلقــد اتخــذت تايــوان عــدة خطــوات ,تــم مــن خاللهــا املحافظــة عــى
الرتكيــب الزراعــي القائــم وبنفــس الوقــت الحفــاظ عــى ســكان الريــف يف أماكــن

292

ســكنهم مــن خــال تشــغيلهم يف املصانــع الغذائيــة التــي شــيدت يف الريــف مــا
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
تايالنــد التــي مل يذكــر أحــد عنهــا أنهــا أدخلــت برنامــج التنميــة الريفيــة املتعــددة
الوظائــف .إن تايالنــد قــد خفضــت يف الفــرة الواقعــة مابــن  1988-1960مســاهمة
الزراعــة يف الدخــل القومــي مــن  36%إىل  17%أمــا نســبة الســكان الذيــن يعيشــون
يف الريــف قــد بلغــت يف النصــف الثــاين مــن الثامنينــات أكــر مــن  .2%60ويعتــر
تعــدد الوظائــف شــكال لتحــر الريــف ,وبديال للحلــول املقرتحــة لغاية اآلن للمســألة
الزراعيــة ومــن ضمنهــا الهجــرة الجامعيــة لســكان الريــف ,والبعــض يعتربهــا صفــه
مالزمــه لالقتصــاد الزراعــي ,وأن تعــدد الوظائــف يشــرك يف املعنــى مــع ازدواجيــة
املهنــة.3

التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والديمغرافية في األغوار:

تطــورت القــرى والتجمعــات الريفيــة يف منطقــة األغــوار الجنوبيــة عــن اســتقرار
البــدو يف مناطــق الســفوح الرشقيــة الرعويــة وهــي الجفتلــك و طوبــاس و غــور
فصايــل والعوجــا ،النبــي مــوىس و الخــان الحمــر بالقــرب مــن أريحــا ،ومعظمهــا نشــأ
عــى أط ـراف تلــك املنحــدرات الرشقيــة بســبب وفــرة ينابيــع امليــاه وتوفــر الرتبــة
الخصبــة حيــث عمــل الســكان عــى زراعــة األرض واســتغاللها.
وتشــكل األغــوار مــا نســبته  26%مــن أرايض الضفــة الغربيــة البالغــة مســاحتها
( 5788كــم 2ومــن ضمنهــا 238كــم 2مــن البحــر امليــت ) ,ومتتــاز هــذه املنطقــة
بارتفــاع معــدل الحـرارة صيفـاُ األمــر الــذي يزيــد مــن معــدل التبخــر والــذي يصــل
يف األجـزاء الشــالية للبحــر امليــت اىل  60%يف منطقــة هــي باألصــل قليلــة األمطــار
ال تزيــد عــن  250ملــم ,أي أن الغــور يف كثــر مــن جهاتــه شــبه صح ـراوي ,4ولــذا
فــان الــري رضوري لنجــاح الزراعــة يف هــذه املنطقــة التــي تشــتهر باملحاصيــل شــبه
املداريــة وعــى رأســها املــوز حيــث الرتبــة الرمليــة ,وحيــث تســاعد ميــاه األوديــة
والعيــون مــن الســفوح الرشقيــة يف انجــاح الزراعــة مثــل عــن العوجــا ووادي القلــط
وعــن الســلطان ووادي الفاعــة.
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اال أن االحتــال االرسائيــي يســيطر ســيطرة تامــة عــى تلــك املــوارد املائيــة ,
ويقــوم بحفــر اآلبــار الجوفيــة القريبــة مــن تلــك املصــادر ويعمــل عــى تجفيفهــا
ويحــرم الســكان مــن زراعــة اراضيهــم التــي هــي مهــددة امــا باملصــادرة أو تحويلهــا
اىل مدخ ـرات عقاريــة للتوســع العم ـراين ,ففــي ظــل الف ـراغ القانــوين الناجــم عــن
االحتــال ليــس هنــاك أي ضــان يحــول دون تغيــر الصبغــة الزراعيــة لــأرايض
املرويــة يف األغــوار ,حيــث أن وضــع معظــم األرايض الزراعيــة ال زال معلّق ـاً وينظــر
إليهــا عــى أســاس كونهــا مدخ ـرات عقاريــة للتوســع العم ـراين املســتقبيل ويبقــى
املزارعــون ينتظــرون الفــرص املالمئــة لبيــع أراضيهــم واالســتفادة مــن الربــح العقــاري
كــا هــو الحــال يف قريــة العوجــا شــال مدينــة آريحــا ,التــي تشــهد يف الســنوات
األخــرة تفتيــت وبيــع مســاحات واســعة مــن األرايض الزراعيــة وبأبخــس األمثــان,
بحيــث ال يتجــاوز ســعر الدونــم ألفــي اىل ثالثــة آالف دينــار أردين.
تحــت ضغــط املامرســات واإلجـراءات اإلرسائيليــة من مصــادرة األرايض والســيطرة
عــى مصــادر امليــاه مــن جهــة ,وتفتيــت امللكيــات الواســعة حســب نظــام االرث
االســامي مــن جهــة ثانيــة ,شــهدت القــرى الفلســطينية يف األغــوار الجنوبيــة تحوالت
مهنيــة واضحــة ,فانتقــل العديــد مــن القرويــن مــن حرفتــي الزراعــة والرعــي إىل
العمــل يف العديــد مــن املهــن يف الــورش واملصانــع اإلرسائيليــة ســواء داخــل الخــط
األخــر أو يف املســتعمرات اليهوديــة املقامــة عــى األرايض املصــادرة يف األغــوار,
ونتيجــة لألحــداث السياســية وانقطــاع عــرات العــال العــرب عــن اعاملهــم
داخــل إرسائيــل ويف املســتعمرات القريبــة ,وخاصــة خــال االنتفاضــة األوىل عــام
 1993 -1987واالنتفاضــة الثانيــة عــام  2000وحتــى اليــوم ,نجــد أن عــددا مــن هؤالء
العــال والحرفيــن تحولــوا إىل مقاولــن وأصبحــوا ميارســون أعاملهــم وأنشــطتهم
داخــل قراهــم بجانــب حرفــة الزراعــة أو الرعــي ,أي أن منطقــة األغــوار أخــذت
تشــهد ظاهــرة ازدواجيــة املهنــة عامــل /فــاح ,وخاصــة بعــد االنقطــاع عــن العمــل يف
ارسائيــل ومــن أبــرز ســات ظاهــرة ازدواجيــة املهنــة عــدم اعتــاد األرسة الفالحيــة
عــى الزراعــة كمصــدر دخــل رئيــي.5
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الشكل التايل يوضح نشوء ظاهرة ازدواجية املهنة فالح  /عامل بعد عام  1967يف األغوار

ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ ورﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻣود
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻌرب
ﺣرﻓﮭم ﻓﻲ ﻗراھم
ﺑﻣﺳﺎﻧدة ﺷﻌﺑﯾﺔ

اﻷﻛﺛرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
 %57ﻣن اﻟﺳﻛﺎن
ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ
اﻟرﯾف ﻗﺑل أوﺳﻠو

ﻁرد العمال العرب مع بداية االنتفاضة
اﻷولى
اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌﻣﺎل
اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟورش
اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
ﻣﻧذ 1987-1967
19

يتــأىت الدخــل لعــدد مــن أفـراد األرسة جـراء 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.
اســتنادا ً اىل منهــج ال  D.P.S.I.Rاملســتخدم بالدراســة ( Drivers, Pressures,
 ,)Status, Impacts. Responsesأي الدوافــع والضغــوط والحالــة والتأثــرات
واالســتجابات عالــج الباحــث التحــوالت االقتصاديــة واالجتامعيــة والدميغرافيــة يف
األغــوار ,وقــد أثبتــت الدراســة امليدانيــة للباحــث ومــن خــال مالحظاتــه االمربيقيــة
أن جــزءا كبـرا 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
التحــوالت التــي شــهدتها قــرى األغــوار اال أنهــا مل تشــهد هجــرات واســعة ســواء
داخليــة أو خارجيــة باســتثناء النــزوح الــذي حــدث جــراء حــرب  ,1967وبنفــس
الوقــت مل تشــهد املنطقــة منــوا ً دميغرافيـاً واســعاً اســتطاع أن يعــوض أعــداد النازحــن
مــن املنطقــة عــام  ( 1967أنظــر الجــدول أدنــاه والــذي يبــن التطــور الســكاين خــال
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عــر ســنوات يف التجمعــات الرئيســة يف األغــوار الجنوبيــة بــن , ) 2007 -1997
وبنفــس الوقــت مل تفقــد املنطقــة مــا تبقــى مــن ســكانها الذيــن مارســوا مرونــة
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:

ً
أوال -قبل أوسلو

 -1تهميش القطاع الزراعي:

منــذ عــام  1967اخــذ ســوق العمــل اإلرسائيــي يســتقطب العــال الفلســطينيني
العاملــن يف قطــاع الزراعــة الفلســطيني حيــث أن العائــد مــن العمــل يف املســتعمرات
االرسائيليــة أعــى مــن العائــد مــن امل ـزارع العربيــة ,خاصــة يف ســنوات الســبعينات
التــي بلغــت فيهــا نســبة التشــغيل ذروتهــا ,والتــي شــهدت تحســنا يف مســتوى
املعيشــة نتيجــة الدخــل مــن العمــل يف إرسائيــل .بنفــس الوقــت اخــذ القطــاع
الزراعــي يرتاجــع مــن حيــث العائــد ومــن حيــث القــدرة عــى التشــغيل .إن ســنوات
االنتفاضــة التــي بــدأت عــام  1987كشــفت بوضــوح عــن الخلــل الــذي ألحقــه
االحتــال بكافــة القطاعــات االقتصاديــة وخاصــة القطــاع الزراعــي ,حيــث االعتــاد
الكبــر عــى البضائــع االرسائيليــة املســتوردة .إن إدراك خطــورة هــذه التبعيــة
القويــة لالقتصــاد االرسائيــي زاد مــن وعــي األرسة الريفيــة ألهميــة القطــاع الزراعــي
وقدرتــه العاليــة عــى التشــغيل وتوفــر الغــذاء ومــن هنــا ونتيجــة هــذه االعتبــارات
وبتشــجيع كبــر مــن القيــادة املوحــدة لالنتفاضــة متــت مقاطعــة العمــل وكذلــك
املنتجــات اإلرسائيليــة ,أيضــا تــم تكثيــف اإلنتــاج املحــي بــل وحتــى تطويــر نشــاطات
غــر زراعيــة يف الحيــز الريفــي.
 -2الهجرة الخارجية:

نتيجــة لحــرب حزي ـران عــام  1967فقــدت األغــوار نحــو ( ) 80%مــن ســكانها
ومل تنتهــي موجــات الهجــرة نحــو الخــارج عنــد هــذا الحــد ,فلقــد بلغــت الهجــرة يف
الســنوات  ,1985-1967نحــو  28,8%مــن ســكان األغــوار .لقــد كان ملامرســة الطــرد
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الجامعــي وكذلــك األوضــاع االقتصاديــة الســيئة الــدور الكبــر يف اســتمرار الهجــرة
الخارجيــة ,أمــا املهاجريــن مــن أصــل زراعــي فكانــت نســبتهم يف األغــوار ( 31,5%
منهــم الجئــن 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 (  ) 50-21ســنه
مــا زاد يف نســبة النســاء عنــد نفــس الفئــة العمريــة والتــي بلغــت عــام  1974نســبة
 53,4%مــن الســكان ويف عــام  1982نســبة  , 54,8%النتيجــة األخــرى ملثــل تلــك
املوجــات القرصيــة مــن الهجــرة أن تراجــع التكاثــر الســكاين مــن 243,4لــكل ألــف
فــرد إىل  177,1لــكل ألــف فــرد ,إضافــة إىل ذلــك أدت الهجــرة إىل زيــادة متوســط
النفقــات للفــرد الواحــد ,أي زيــادة عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون عــى نفقــة
مهاجــر واحــد . 6,3-5,2
 -3االرتباطات الخارجية:

التحويــات النقديــة مــن الخــارج والعمــل املأجــور يف إرسائيــل وكذلــك النشــاطات
الحرفيــة يف املناطــق الريفيــة وخارجهــا أصبحــت تشــكل أســاس اقتصــاد األرسة الريفيــة
يف األغــوار ,بــل إن بــروز النشــاطات الحرفيــة غــر الزراعيــة قــد أثــرت عــى البنيــة
املهنيــة لــأرسة الريفيــة ,وبالنتيجــة الريــف بــأرسه .وكان تخــي األرسة عــن االكتفــاء
الــذايت مــن أهــم النتائــج الرئيســية لتلــك التحــوالت واالرتباطــات الخارجيــة مــع تقويــة
العالقــة وزيــادة تبعيــة األرسة الريفيــة لالقتصــاد الخارجــي ( االرسائيــي ) .إن طابــع
األعــال خــارج الزراعــة وانعــدام االســتقرار املهنــي عمــل عــى تطويــر عالقــات إنتاجية
جديــدة وجــدت انعكاســها يف صفــات األرسة املتنوعــة مهنيــا واملوســعة اجتامعيــا يف
إطــار عالقــات التعــاون العائليــة .إن عالقــات اإلنتــاج الجديــدة وجــدت تعب ـرا عنهــا
أيضــا يف األشــكال العائليــة لتنظيــم العمــل واســتغالل القــوى العاملــة وفقــا لحجــم
وبنيــة العائلــة ,تقســيم العمــل حســب الجنــس والعمــر ووفقــا لنمــوذج الحيــاة
واالســتهالك الــذي أصبــح العنــر الــذي يحــدد اإلنتــاج وإعــادة اإلنتــاج لــأرسة مــن
حيــث االعتبــارات البيولوجيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة .بهــذا الســياق ازدادت قــوة
عالقــات القرابــة كــرد فعــل عــى عــدم االســتقرار املهنــي واألعــال الهمجيــة لالحتــال
التــي كانــت تشــكل تهديــدا مســتمرا بالنســبة ملســتقبل وأهــداف العائلــة الريفيــة.
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 -4التراجع 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  1987 - 1988عنهــا يف ســنة  1978-1977وأعــى بشــكل طفيــف
عــن ســنة  , 1974-1973لكــن لوحــظ أن متوســط زيــادة وتــرة الناتــج الزراعــي يف
الضفــة الغربيــة بلــغ 4و 0%ســنويا يف الفــرة بــن  ,19856-1970وال زالــت هــذه
النســبة تـراوح حــول نفســها حتــى اليــوم.
 -5التغييرات التركيبية في القطاع الزراعي:

لقــد حلــت تغي ـرات تركيبيــة عديــدة يف القطــاع الزراعــي خــال فــرة االحتــال
االرسائيــي ,ومــن أهــم املحاصيــل التــي انخفضــت أهميتهــا خــال تلــك الفــرة
الحبــوب والبقوليــات والحمضيــات والفواكــه .أمــا الخــروات فقــد تعرضــت إىل
تقلبــات شــديدة.
نتيجــة لالهتــام الشــديد باللحــوم البيضــاء ,فــان فــرع الــروة الحيوانيــة قــد زاد
مــن قيمــة الناتــج الزراعــي وســجل تقدمــا ملموســا منــذ الســنوات األوىل لالحتــال
مــع العلــم أن إرسائيــل قــد أغلقــت  85%مــن املراعــي يف الســفوح الرشقيــة البالغــة
مســاحتها  1,5مليــون دونــم وانحــرت املراعــي ل  150ألــف رأس مــن املاعــز
والخـراف يف  225000دومنــا فقــط أي مبعــدل  66,6رأس/هكتــار بعــد أن كانــت رأس
واحــد للهكتــار .إزاء قــدرة التحمــل الطبيعيــة للمنطقــة (  150ملــم 200ملــم مــن
املطــر) ,مــا يعنــي ارتفــاع درجــة الرعــي الجائــر والتصحــر . 7إذا النتيجــة املبــارشة
للسياســات اإلرسائيليــة قــد أدت إىل تحــوالت عديــدة ومــن أهمهــا التخــي التدريجــي
عــن بعــض فــروع الزراعــة التقليديــة مثــل الحمضيــات واملــوز واالتجــاه نحــو زراعــة
النخيــل واألعشــاب الطبيــة املوجهــة للخــارج مــن خــال املســتوطنات ( مشــاريع
مشــركة ) .
 -6القدرة التشغيلية للقطاع الزراعي:

منــذ الســنوات األوىل لالحتــال بــدأت تنخفــض قــدرة القطــاع الزراعــي عــى
امتصــاص القــوى العاملــة يف األرايض املحتلــة ,ولقــد انخفضــت نســبة العاملــن يف

298

القطــاع الزراعــي مــن نحــو  50%اىل  9%تقريب ـاً ج ـراء تهميــش القطــاع الزراعــي.
 -7التضامن وعالقات القرابة داخل العائلة الريفية في مواجهة الضغوطات السياسية
واالقتصادية:

إن الظــروف السياســية والضغوطــات االقتصاديــة قــد خلقــت العديــد مــن
امليكانزمــات التــي أصبحــت تنظــم العالقــات الداخليــة والخارجيــة وكذلــك أخــذت
تتدخــل يف تركيــب صفــات العائلــة الريفيــة .إن انعــدام االســتقرار املهنــي واألمــن
الســيايس وكذلــك غيــاب الضامنــات االجتامعيــة جعلــت العائلــة الريفيــة تهتــم
بــرورة الحفــاظ عــى روابــط القرابــة وأن تتكيــف مــع الظــروف الجديــدة .إن مثــل
هــذا االهتــام قــد أنعــش بعــض أشــكال التضامــن داخــل العشــرة الــذي يجــب أن
ننظــر إليــه كمحاولــة للتكيــف مــع الضغــوط االقتصاديــة والسياســية ال كامتــداد
لهيئــات اجتامعيــه موجــودة ســابقا يف قــرى األغــوار مثــل الحمولــة والعائلــة الكبــرة
واملمتــدة ….الــخ أي يجــب النظــر إىل عالقــات القرابــة مــن خــال مضمونها الســيايس
واالجتامعــي الحديــث .إن زيــادة التضامــن اعتــادا عــى القرابــة مل يــؤدي إىل عــزل
العائلــة ,بــل عــى العكــس – كانــت ترافــق هــذه الظاهــرة زيــادة التضامــن وتوســيع
عالقــات التعــاون بــن الجامعــات الثانويــة مثــل الج ـران واألصدقــاء وذلــك بفضــل
الوعــي الســيايس والــدور الفاعــل للمنظــات الجامهرييــة والسياســية وانخــراط
قطاعــات واســعة مــن أبنــاء األغــوار يف تلــك املنظــات .إذا أخــذت االرتباطــات
الجديــدة تتطــور ردا عــى الواقــع املتغــر وغــر الثابت للوحــدات االنتاجيــه وأصبحت
تعتمــد عــى مبــاديء مشــابهه املبــاديء يف عالقــات 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 االرسائيــي خــال االنتفاضــة األوىل .لقــد أخــذت العائلــة الريفيــة مــن
جديــد تنظــم عالقاتهــا الداخليــة االنتاجيــه واالجتامعيــة وفقــا لبنيتهــا الدميغرافيــة
ومســتوى تطورهــا وكذلــك وفقــا للرتكيــب املهنــي والدخــل النقــدي وحجــم القاعــدة
الزراعيــة .لقــد أفــى ذلــك إىل تقســيم العمــل الجديــد حســب الجنــس داخــل
العائلــة ,وأصبحــت املــرأة متــارس أدوارا اجتامعيــه واقتصاديــه وخاصــة يف اإلنتــاج
الزراعــي الكفــايف باالضافــه للواجبــات واألعبــاء املنزليــة.8
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 -8االقتصاد المنزلي:

إن التحــوالت التــي تعــرض لهــا االقتصــاد الريفــي املنــزيل كانــت تكمــن يف
ارتباطــه باالقتصــاد الخارجــي (االرسائيــي ) .إذ أن جوهــر اإلنتــاج التاريخــي للعائلــة
الريفيــة لتغطيــة االحتياجــات الخاصــة ,والــذي كان يســمح باالســتقاللية النســبية.
قــد تهمــش مــن خــال دخولــه يف شــبكة عالقــات خارجيــة غــر متكافئــة وخاضعــة
ملتطلبــات واحتياجــات االقتصــادات واألســواق الخارجيــة .وأن مثــل هــذه العالقــات
غــر املتكافئــة أصبحــت تشــكل وســيله الســتغالل العائلــة ,أيضــا أخــذت تشــكل
امليكانزمــات الرئيســية لتعميــق األزمــة وانعــدام االســتقرار االقتصــادي.

ثانيًا -بعد أوسلو:

وأمــا يف الفــرة التــي تلــت عــام  1994أي 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 العاطلــن
عــن العمــل يف إرسائيــل ,وكذلــك حملــة الشــهادات العلميــة املختلفــة ,أيضــا أخــذت
املــدن تشــهد تركـزا أكــر ملنظــات املجتمــع املــدين ,والتــي أصبحــت تشــكل جســا
موازيــا للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ,وأصبحــت تشــكل أدوات ضغــط ومراقبــة عىل
الســلطة الوطنيــة ,فانتقلــت مــن دور مقاومــة مامرســات االحتــال ودعــم صمــود
الســكان الفلســطينيني ,إىل أدوار تنمويــة جديــدة ومــن أبــرز أدوارهــا الجديــدة
حقــوق اإلنســان ونــر الدميقراطيــة والدفــاع عــن حقــوق املرأة...الــخ ( حســب
أولويــات املمولــن ) ,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,
تناقــص عــدد العاملــن يف قطــاع الزراعــة خاصــة يف منطقــة األغــوار ,وأصبحــت
الوظائــف اإلداريــة ســواء يف القطــاع الحكومــي أو غــر الحكومــي مطمحــا لكافة جيل
الشــباب .نتيجــة النتفاضــة األقــى يف العــام  2000قامــت قــوات االحتــال االرسائيــي
بتصعيــد إجراءاتهــا القمعيــة للشــعب الفلســطيني وعملــت عــى فصــل القــرى عــن
املــدن الرئيســية مــا اضطــر الكثــر مــن أبنــاء القــرى التخــي عــن رحلــة العمــل
اليوميــة بــن قراهــم ومراكــز أعاملهــم اإلداريــة يف املــدن وذلــك نتيجــة للمامرســات
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واإلج ـراءات اإلرسائيليــة التــي متثلــت بالحواجــز واالغالقــات وحــاالت القتــل العمــد
لبعــض الســكان الذيــن يتنقلــون بــن القــرى واملــدن ,ولهــذا أصبحــت أعــداد كبــرة
مــن املواطنــن تســتقر مــع أرسهــم يف املــدن قــرب مراكــز أعاملهــم ,خوفــا مــن
فقــدان وظائفهــم نتيجــة لالغالقــات والتأخــر عــى الطرقــات والحواجــز اإلرسائيليــة,
حيــث ارتفــع عــدد أيــام اإلغــاق مــن  52يومــا ســنة  2000إىل  222يومــا ســنة 20019
 .وقــد كان لهــذه املامرســات اإلرسائيليــة انعكاســات واضحــة عــى لتوزيــع الســكاين
بــن القــرى واملــدن ,أمــا الظاهــرة األبــرز والناجمــة عــى قطــع الطــرق الرئيســية بــن
املــدن والقــرى الفلســطينية ,اضط ـرار ســكان األغــوار ســلوك طــرق وعــرة وفرعيــة
تســتغرق عــدة ســاعات ليصلــوا إىل املــدن الرئيســية ,وكانــت النتيجــة أن العديــد
مــن الوظائــف واألنشــطة االقتصاديــة واملهنيــة والصناعيــة قــد انســحبت مــن املــدن
إىل القــرى ,تلبيــة الحتياجــات الســكان الريفيــن املحيطــن باملــدن الرئيســية والذيــن
مل يعــد بامكانهــم االعتــاد عــى املــدن يف تلبيــة احتياجاتهــم نتيجــة لالغالقــات,
وكذلــك فــان العــال وذوي املهــن املختلفــة الذيــن اضطــروا تــرك أعاملهــم داخــل
إرسائيــل نتيجــة لالغالقــات ,اســتمروا ميارســون مهنــم داخــل قراهــم إىل جانــب
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 ,جنــن الدولــة املســتقلة يضع
إشــكالية تطويــر الريــف وتنميتــه أمــام تحديــات وواجبــات جديــدة .إن املرحلــة
الحاليــة التــي أخــذت تشــهد اهتاممــا بالتنميــة الريفيــة املســتدامة والشــاملة أصبــح
لزامــا االهتــام بــرورة تجديــد االكتفــاء الــذايت الســابق ,وال ينبغــي اعتبــار ذلــك
خطــوه إىل الــوراء يف طريــق التنميــة ,بــل خطــوة نحــو األمــن الغــذايئ الــذي يبــدو
أنــه ســيكون العنــر األكــر أهميــه يف اســتقرار البــاد الداخــي .إن العــودة للعمــل يف
الريــف ويف املزرعــة العائليــة سيســمح للعــال الفلســطينيني الذيــن ارتبطوا لســنوات
طويلــة باالقتصــاد االرسائيــي وســيمكنهم مــن الحصــول عــى وســائل املعيشــة
الرضوريــة قبــل وأثنــاء تطويــر القطاعــات االقتصاديــة األخــرى ,وســيخلق ذلــك
أيضــا املقدمــات االساســيه لتطبيــق فكــرة التنميــة الريفيــة املتعــددة الوظائــف التــي
تنســجم مــع الظرفيــة املرشوطــة 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
أفــكار لينــن بخصــوص جوهــر التحــوالت االقتصاديــة واالجتامعيــة وقــدرة العائلــة
الريفيــة عــى التكيــف مــع الظــروف املتغــرة .10إال أن تشــايانوف مل يتطــرق لبــاد
كانــت تخضــع تحــت االحتــال .الشــك أن تطــور االقتصــاد القومــي الفلســطيني
ســيؤدي إىل انســحاب جــزء كبــر مــن الســكان الريفيــن إىل املــدن أو التخــي 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 .أيضـاً يتطلــب هــذا الواقــع البحــث عــن تنميــة رياديــة تنســجم مــع
طبيعــة املرحلــة الحاليــة تــؤدي اىل عمليــة قفــز تنمــوي ال زحــف تنمــوي ,وتجمــع
بــن تنميــة القطــاع الزراعــي وتطويــر الحيــز الريفــي ,ومســاندة اإلنســان الفلســطيني
للصمــود يف أرضــه.
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النتائج:

1.1توجــه بعــض أف ـراد العائلــة للعمــل املأجــور وســيلة للحصــول عــى مداخيــل
مكملــه تســاعد العائلــة عــى مواجهــة حاجاتهــا االســتهالكية وليــس بالــرورة
بدايــة النحــال املزرعــة العائليــة.
 57%2.2مــن الســكان يقيمــون يف الريــف و  43%يف املــدن واملخيــات قبل أوســلو,
واليــوم هــي يف األرايض الفلســطينية  53.1%حــر مقابــل  31.4%للريــف و
 15.5%للمخيــات ,وهــذا نتيجــة اســتقطاب املــدن للشــباب الريفــي للعمــل
يف قــوى األمــن الفلســطيني والبنــوك والــركات ومنظــات املجتمــع املــدين
املرتكــزة يف املــدن,
3.3التخلخــل الســكاين يف األغــوار وعمليــة تفريــغ الريــف مــن الشــباب تعنــي
ضعــف املقاومــة الشــعبية واتاحــة الفرصــة أمــام االحتــال للتوســع يف بنــاء
املســتوطنات وكذلــك تشــجع جيــش االحتــال واملســتوطنني عــى االســتمرار
يف مصــادرة األرايض وتجفيــف مصــادر امليــاه واالعتــداء عــى املواطنــن العــرب
وممتلكاتهــم.
4.4املشــاريع الزراعيــة املشــركة مــع الطــرف االرسائيــي التــي أخــذت تنتــر يف
األغــوار تــرع االحتــال
5.5بنــاء الســدود وحفــر بعــض اآلبــار الجوفيــة التــي تحظــى مبوافقــة االحتــال
وبدعــم ومتويــل مــن الــدول املانحــة هــي مقابــل غــض الطــرف وعــدم املطالبــة
ـب آخــر فــان تلــك
بالحقــوق املائيــة الفلســطينية ,هــذا مــن جانــب ,ومــن جانـ ٍ
الســدود واآلبــار ال تشــكل بديـاً عــن مصــادر امليــاه الفلســطينية وال تفــي اىل
تنميــة القطــاع الزراعــي الفلســطيني.
6.6التوصيات:
7.7التنميــة الريفيــة املتعــددة الوظائــف وتصنيــع الريــف والتوســع األفقــي يف
توزيــع الخدمــات هــي فكــرة رياديــة ميكــن أن تنهــض بالريــف الفلســطيني
وكذلــك تنهــض بالزراعــة كأحــد مكونــات الريــف ,وهــي تنســجم مــع الظرفيــة
املرشوطــة للتنميــة يف األرايض املحتلــة.
8.8تشــجيع التصنيــع الزراعــي ســواء لالنتــاج النبــايت أو الحيــواين ,واقامــة الصناعــات
التــي تنســجم مــع واقــع وطبيعــة املنطقــة مــن أجــل جــذب األيــدي العاملــة
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اىل املنطقــة.
9.9رضورة االهتــام ببنــاء املرافــق الســياحية الريفيــة وتكثيفهــا يف منطقــة األغــوار
حــول منابــع امليــاه وخاصــة يف موســم الشــتاء.
1010رضورة وقــف املشــاريع الزراعيــة املشــركة مــع الطــرف االرسائيــي والتــي تضفي
الرشعيــة عــى االحتــال ,عــاوة عــى أنهــا عــى حســاب مــا تبقــى مــن ميــاه
جوفيــة مــن اآلبــار الخاصــة ,وأن االنتــاج يف هــذه املشــاريع غــر موجــه للســوق
الفلســطيني ,يعبــأ ويــدرج ويغلــف ويــرد يف املســتوطنات ومــن ثــم ينقــل جــوا ً
لألســواق األوروبيــة كمنتــج ارسائيــي ال كمنتــج فلســطيني.
1111فضــح السياســات االرسائيليــة يف املحافــل الدوليــة وتســليط الضــوء عــى قضايــا
امليــاه التــي تعــاين منهــا األغــوار
1212رضورة أن تقــوم وزارة الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية بإعــادة طــرح منهــاج
الزراعــة يف املراحــل التعليميــة األساســية يف املــدارس الفلســطينية الــذي كان
مقــررا ابــان الحكومــة األردنيــة يف الضفــة الغربيــة ,والــذي ألغتــه ســلطات
االحتــال االرسائيــي .هــذا املنهــاج ســيعمق العالقــة بــن التلميــذ ( املواطــن
مســتقبال ) واألرض وســيحافظ عــى النســيج االجتامعــي الريفــي اآلخــذ حاليــا
يف التمــزق.
1313تشــجيع الســكن قليــل التكلفــة للفئــات املهمشــة ,وتســهيل منــح تراخيــص بنــاء
وحــدات ســكنية عــى األرايض الزراعيــة ,بواقــع وحــدة عــى كل خمــس دومنــات.
1414تعبيــد الطــرق الزراعيــة وانــارة الشــوارع واالهتــام بالبنيــة التحتيــة والخدمــات
يف قــرى األغــوار.
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جدول يبني التطور السكاين يف التجمعات الرئيسية يف األغوار الجنوبية

1997

التجمع

2007

عدد حجم
عدد حجم
ذكر أنثى المجموع
ذكر أنثى المجموع
األسرة األسرة
األسر األسرة
83
554 270 284
85
968 479 489
35
278 150 128
507 3178 1577 1601
117 650 322 328
478 2896 1457 1439
133 841 448 393
96
588 305 283
113 698 363 335
2421 14744 7223 7521
275 1470 727 743
767 4581 2270 2311
7
45
20 25

715 356 359
1421 692 729
203 106 97
3714 1857 1857
1078 537 541
4120 2062 2058
1245 652 593
821 412 409

116
199
43
578
190
674
213
137

6.2
7.1
4.7
6.4
5.7
6.1
5.8
6.0

مرج نعجة
الزبيدات
مرج غزال
الجفتلك
فصايل
العوجا
النويعمة
عني الديوك الفوقا
عني الديوك التحتا
5.2 3510 18346 9201 9145
آريحا
5.4
589 3160 1568 1592
مخيم عني السلطان
5.5 1298 7176 3546 3630
مخيم عقبة جرب
4.7
66
309 142 167
النبي موىس
دير القلط +دير
8+3+2
5+3+2
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
مجموع محافظة آريحا
5.6 7615 42320 21133 21187
واألغوار
املصدر :الجدول من اعداد الباحث استنادا ً للبيانات الصادرة عن الجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني عامي  1997و
 2007رام الله
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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 ،والصالة والسالم عىل رسول الله ،وبعد:
انطالقــا مــن أهــداف املؤمتــر املتمثــل يف إظهــار مدينــة أريحــا وتاريخهــا
اإلريث والحضــاري واإلنســاين ،فــإن الباحــث قــد أعــد هــذه الورقــة لبيــان حضــور هــذا
اإلقليــم أدبيــا وتاريخيــا عــر اق ـراح دراســة ذات صلــة ،وعنوانهــا:

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،
حيــث يظهــر جليــا حضــور اســم أريحــا يف الشــعر العــريب ،وكتــب التاريــخ وأدب
الرحــات ،إضافــة إىل ذكرهــا يف كتــب تفاســر القــرآن الكريــم ،عــر الحديــث عــن
قصــة ســيدنا مــوىس –عليــه الســام ،-وخاصــة يف ســورة األع ـراف عــر اآلتــن -175
 ،176ومحــاور البحــث يف حــدود العناويــن والفصــول اآلتيــة:
1.1مدينة أريحا :األصل والتسمية.
2.2مدينة أريحا يف مصادر كتب األدب ومراجعها.
3.3مدينة أريحا يف الديانة اليهودية.
4.4مدينة أريحا يف الديانة املسيحية.
5.5مدينة أريحا يف العرص اإلسالمي.
6.6التوصيات والنتائج.

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
عــن اليشــع ،وســميت مدينــة النخــل.
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ثانيا :مدينة أريحا في مصادر الكتب ومراجعها:

ورد اســم مدينــة أريحــا رصاحــة يف مصــادر كتــب التاريــخ واألدب ومراجعهــا،
فقــد ذكرهــا البغــدادي يف معجــم البلــدان وذكرهــا الحمــري يف معجمــه الجغ ـرايف
املوســوم بالــروض املعطــار ،وذكرهــا القزوينــي يف كتابــه آثــار البــاد وأخبــار العبــاد،
وذكرهــا الجغــرايف العــريب ياقــوت الحمــوي يف كتابــه معجــم البلــدان ،وذكرهــا
اليعقــويب واإلدريــي وكتــب عنهــا (أبــو الفــداء) والبكــري ووردت يف املوســوعة
الفلســطينية ،وكتــب عنهــا الرحالــة س فولنــي الفرنــي يف رحلتــه إىل الشــام ومــر
 ،1785 -1703ومــر عنهــا الرحالــة االنجليــزي إيلــوت واربرتــن عــام  ،1843ويف عــام
1910م مــر الفرنســيان «جاســان وســافيناك» بأريحــا وكتبــا وكتــب عنهــا الرحالــة
صموئيــل ولورنــس
ثالثا :أريحا في الديانة اليهودية

ذكــر مؤرخــو الديانــة اليهوديــة تهــدم أســوار أريحــا املفاجــئ يف الغــزو الع ـراين،
ونســبوا ذلــك إىل قــدرة اإللــه يهــوه عــى معاقبــة األرشار ،وأرجعــوا عاداتهــم
وتقاليدهــم إىل إرادة يهــوه الربانيــة ،كتقديــم األضاحــي البرشيــة ووضعهــا يف جـرار
فخاريــة ،ووصفــوا بعضــا مــن الحــوادث التاريخيــة كإحـراق 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 إخ ـراج اليهــود مــن
املدينــة املنــورة لطغيانهــم فخرجــوا إىل الشــام وأذرعــات وأريحــا ،ثــم أجــى عمــر
بــن الخطــاب مــن تبقــى منهــم مــن أرض الحجــاز إىل تيــاء وأريحــا ،ويف أعقــاب
الفتــح اإلســامي تبعــت أريحــا للحكــم اإلســامي وأصبحــت إحــدى األجنــاد ،وعندمــا
غــزا الصليبيــون فلســطني قضــوا عــى التقســيم اإلداري ،وأصبحــت أريحــا تابعــة
لبطريركيــة القــدس ،وكان الرهبــان يفلحــون أرضهــا ،وغــدت مرك ـزا للجيــش امللــي
الصليبــي الــذي قــاده رميونــد الــذي انســحب بجيشــه أمــام القائــد صــاح الديــن
األيــويب ،وخضعــت الحقــا للحكــم العثــاين.
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الجفتلك السلطاني في األغوار الفلسطينية

د .أمين أبو بكر

311

312

ملخص

الجفتلــك كلمــة عثامنيــة تــدل عــى األرض التــي يحرثهــا زوج مــن الثـران يف يــوم
عمــل واحــد ،كــا تطلــق عــى مزرعــة الســلطان بــرف النظــر عــن مســاحتها وعــدد
الثــران التــي تقــوم عــى حراثتهــا ولهــذا عرفــت بــاألرايض الســلطانية أو الســنية
أم الشــاهانية أو الهاميونيــة وقــد أخــذت داللــة هــذا املصطلــح أبعــادا ً كبــرة يف
عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاين (1909 – 1876م) بعــد أن أقــدم عــى تســجيل
مــا يقــرب( )64مليــون دونــم مــن أرايض الدولــة باســمه كم ـزارع ســلطانية امتــدت
 80%منهــا يف أرايض العــراق وبــاد الشــام وكان نصيــب األغـــوار الفلســطينية مــا
يقــارب مــــن( ) 2.5مليــون دونــم تركــزت يف حــوض بحــرة الحولــة ،وطربيــة ،وســمخ،
والدلهميــة ،والســمرا ،وغــور الفارعــة ،وســهل اريحــا.
وقــد أقــدم الســلطان عبــد الحميــد عــى هــذا اإلجـراء يف محاولــة منــه لحاميتهــا
مــن التعديــات واألخطــار التــي كانــت تحــدق بهــا واملتمثلــة فيــا يــأيت-:
1.1التغلغل االستعامري للحركة الصهيونية.
2.2تعديــات القبائــل البدويــة عــى القــرى ومزارعهــا ومحاصيلهــا وعيــون امليــاه
املنتــرة فيهــا.
3.3تعسف امللتزمني وجباة الرضائب.
4.4العــوارض الطبيعيــة ويف مقدمتهــا موجــات الجفــاف والجــراد وتشــكل
املســتنقعات وانتشــار األوبئــة.
5.5انكسار الرضائب وعدم قدرة املزارعني عىل سدادها.
6.6الرأساملية الناشئة وقروضها الربوية واغرائتها املالية.
وإزاء ذلــك لجــأ الســلطان إىل تســجيل هــذه األرايض باســمه يف دوائــر الطابــو يف
صيغــة عقــود إلجــاء بغيــة اعامرهــا وتعزيــز اســتقرار املزارعــون فيهــا ومؤازرتهــم يف
مواجهــة األخطــار مقابــل تقديــم جــزء بســيط مــن اإلنتــاج إىل خزينــة الســلطان يف
أريحــا وبيســان ،إلنفاقهــا عــى مشــاريع األعــار املنتــرة فيهــا ونتيجــة لذلــك أعمــر من
عائداتهــا مــا يقــرب مــن( )50قريــة ومدينــة واســتصالح وزراعــة مســاحات واســعة مــن
األرايض ووضــع الخــط الطموحــة لــري( )10مليــون 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 االســتعامري.
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على األنماط المحصولية في االغوار
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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 وعالقتهــا بامليــزة النســبية للمحاصيــل الزراعيــة مــن ان قيمــة
امليــاه والكهربــاء تشــكل مــا نســبته  15%مــن مجمــوع قيــم مدخــات االنتــاج،
وهــي نســبة عاليــة اذا مــا قورنــت مــع املســتويات يف دول الجــوار.
تــم حســاب قيــم الكفــاءة االقتصاديــة للميــاه املســتخدمة يف الزراعــة اســتنادا ً
اىل االســعار االجتامعيــة وقيمــة وكميــة امليــاه املســتخدمة لــكل محصــول ،وبشــكل
عام،فقــد وجــد ان مســتويات الكفــاءة يف منطقــة االغــوار اقــل مــن منطقــة شــبه
الســاحل واكــر مــن الجبليــة والســفوح الرشقيــة .كــا وجــد ،بالنســبة ملحاصيــل
الخــروات ،أن اعــى القيــم قــد ســجلت يف حالــة الفلفــل املحمــي املــروي واقلهــا
يف الخيــار املــروي الخريفــي املكشــوف .يف حالــة املحاصيــل الحقليــة املزروعــة يف
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 االجتامعيــة وليســت الســوقية.
متــت دراســة حساســية اســعار امليــاه يف حــال ارتفاعهــا ملســتوى يعــادل  3اضعــاف
الســعر الحــايل وتاثــر ذلــك عــى امليــزة النســبية لــكل محصــول يف منطقةاالغــوار،
فبالرغــم مــن التاثــر الســلبي عــى امليــزة النســبية لجميــع املحاصيــل ،فقــد وجــد
ان هــذا االرتفــاع لــن يفقــد معظــم محاصيــل الخــروات املرويــة ميزتهــا النســبية
باســتثناء محصــول الخيــار املــروي املكشــوف (العــروه الخريفيــة) .امــا يف حالــة
محاصيــل البســتنة الشــجرية ،فســتبقى امليــزة النســبية ايجابيــة ملحصــويل املــوز
والعنــب وســيفقد النخيــل والربتقــال ميزتهــا النســبية .امــا فيــا يتعلــق بامليــزة
النســبية للمحاصيــل الحقليــة ،فالبطاطــا الخريفيــة ســتبقى ايجابيــة حتــى لــو
تضاعــف ســعر امليــاه ثــاث م ـرات.
ان فهــم العالقــة بــن قيــم الكفــاءة االقتصاديــة للميــاه املســتخدمة يف الزراعــة
وقيــم معامــل امليــزة النســبيةللمحاصيل ودراســة التشــوة بــن االســعار االجتامعيــة
والســوقية ســيؤدي اىل فهــم اعمــق القتصاديــات امليــاه املســتخدمة يف الزراعــة
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وسيشــكالحدى الركائــز االساســية يف تحديــد االطــار العــام لقواعــد تعرفــة امليــاه
الزراعيــة يف فلســطني ،وسيســاهم تحليــل املقارنــات بالتــايل يف تحديــد الــرؤى
املســتقبلية للتغــرات التــي يجــب ان تحــدث يف االمنــاط الزراعيــة للمحاصيــل يف
مختلــف املناطــق.ان عــدم القــدرة عــى تطبيــق هــذه املناهــج بشــكل علمــي وعميل
لــه عــدة اســباب ولكــن اهمهــا هــو االحتــال االرسائيــي واالســتيطان غــر الرشعــي.
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ملخص وعناصر البحث:

تهــدف الدراســة إىل التعريــف بأزمــة امليــاه يف املنطقــة العربيــة وأثارهــا عــى
األمــن القومــي العــريب ,حيــث هــي مــن أكــر مناطــق العــامل تأثـرا ً ,بظهــور عجــز يف
امليـزان 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 واجتامعيــة تهــدد
بنيــة الدولــة فإنــه يكــون قــد وصــل إىل مــا يســمى باألزمــة املائيــة.
وتجيــب الدراســة عــى الســؤال الرئيــي :مــا هــي اآلثــار املرتتبــة عــى اتفاقيــة
ربــط البحــر األحمــر بالبحــر امليــت وعالقتهــا بأزمــة امليــاه واألمــن القومــي العــريب,
وســيجيب محتــوى الدراســة عــن جملــة مــن التســاؤالت الفرعيــة تتمحــور حــول
تع ّريــف األزمــة املائيــة وعالقتهــا بعجلــة التنميــة ,وهل هنــاك إمكانية لحــدوث رصاع
إقليمــي أو قيــام تعــاون يراعــي حاجــات هــذه الشــعوب مــن امليــاه ,وكذلــك ارتبــاط
املرشوعــات اإلرسائيليــة بالهيمنــة عــى مصــادر امليــاه مــع ازديــاد النمــو الســكاين
الطبيعــي والغــر طبيعــي «املهاجريــن» بنســبة ال تتفــق مــع مــوارد امليــاه ,وأخ ـرا ً
ســيتم التطــرق إىل طبيعــة العالقــات التــي تســود بــن دول اإلقليــم حيــث أن العامــل
املــايئ وحاجتــه وندرتــه أصبــح مرتبطــا بـــ» البعــد الســيايس» ،إذ أضحــى يوظــف يف
خدمــة األغ ـراض واألهــداف والنفــوذ والســيطرة واملنافــع واملصالــح املختلفــة.
ســيتم االســتعانة باملنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يقــوم عــى أســاس تحديــد
خصائــص الظاهــرة ووصــف طبيعتهــا ونوعيــة العالقــة بــن متغرياتهــا وأســبابها
واتجاهاتهــا ,كــا يتعــدى مجــرد جمــع بيانــات وصفيــة حــول الظاهــرة اىل التحليــل
والربــط والتفســر لهــذه البيانــات وتصنيفهــا وقياســها واســتخالص النتائــج منهــا .
وســيتم أيضـاً االســتعانة مبصــادر مختلفــة كالوثائــق والدراســات والترصيحــات
اإلعالميــة لشــخصيات رســمية وأكادمييــة ذوي إختصــاص.

321

322

The Jordan River valley as
Borders and Entrances
Dr. Omar Ayed
Chairperson of the Department of Sociology and Social Work
An-Najah National University

323

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 ((املعابــرto 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,

326

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
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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
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